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Leidžiama nuo 2013 metų

Data

Literatūrinės datos
Sausis

1 d.
1 d.
1 d. 195-osios gimimo metinės
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.

100-osios gimimo metinės

95-osios gimimo metinės
90-osios gimimo metinės

80-osios gimimo metinės

1 d. 80-osios gimimo metinės
1 d.
1 d.
1 d.

Pranciškus Ksaveras Bogušas (1746-1820), jėzuitas, švietimo veikėjas ir publicistas, sukilėlis, prelatas
Kristijonas Donelaitis (1714-1780), evangelikų liuteronų kunigas, poetas, pasaulietinės lietuvių poezijos (lietuvių
grožinės literatūros) pradininkas, poemos „Metai“ autorius, Mažosios Lietuvos (Prūsijos) kultūros veikėjas
Šandoras Petefis (Iješas Diula Petőfi Sándor) (1823-1849), vengrų rašytojas, poetas
Edvardas Morganas Forsteris (Edward Morgan Forster) (1879-1970), anglų rašytojas, eseistas, literatūros
kritikas, scenaristas
Leonas Vitkauskas (slap. Arėjas) (1902-1995), poetas, prozininkas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius
Henrikas Lukaševičius (1912-1989), išeivijos prozininkas
Leonas Švedas (1918-2003), poetas, prozininkas, vertėjas
Džeromas Deividas Selindžeris (Jerome David Salinger) (1919-2010), amerikiečių rašytojas
Jonas Linkevičius (g. 1927), kritikas, literatūrologas
Algirdas Bitvinskas (1929-1982), poetas, žurnalistas
Juozas Naujokaitis (1923-2014), vertėjas
Albertas Laurinčiukas (1928-2012), žurnalistas, dramaturgas, prozininkas, publicistas
Gintautas Iešmantas (1930-2016), poetas
Bronius Kmitas (g. 1934), prozininkas
Virgilijus Kaziūnas (1937-1977), poetas
Norbertas Vėlius (1938-1996), vienas žymiausių senosios lietuvių kultūros tyrėjų, folkloristas, mitologas, pasaulyje
pripažintas etninės kultūros tyrinėtojas
Mečys Rakauskas (g. 1938), prozininkas
Jeronimas Laucius (g. 1946), inžinierius, spaudos darbuotojas, vaikų rašytojas, leidėjas
Gasparas Aleksa (g. 1946), poetas, prozininkas, dramaturgas
Juozas Marcinkevičius (g. 1946), poetas, dramaturgas, prozininkas
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1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 100-osios gimimo metinės
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 60-osios gimimo metinės
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
3 d.
3 d.

Regina Biržinytė (1949-1996), poetė, bibliotekininkė, pedagogė
Pranciška Regina Liubertaitė (slap. Laukinė Piliakalnio Radasta) (g. 1950), poetė, redaktorė
Vytautas Račickas (g. 1952), lietuvių vaikų rašytojas
Rita Klingaitė-Vinciūnienė (1944-2015), prozininkė, publicistė, eseistė, pedagogė
Petras Bražėnas (g. 1941), literatūrologas, kritikas
Džordžas Edvardas Vudberis (George Edward Woodberry) (1855-1930), amerikiečių poetas, literatūros kritikas,
publicistas
Steponas Kairys (tikr. Tumasonis, JAV – J. Kaminskas; slap. Viktor, Marjan, Dagilis, Dėdė, Kugis-Mugis, Raulas
Kemeklis ir kt.) (1879-1964), prozininkas, publicistas, inžinierius, politikas, pedagogas, visuomenininkas, švietėjas,
spaudos platintojas
Eduardas (Edvardas) Viskanta (1902-2002), vertėjas, pedagogas, žurnalistas, redaktorius
Juozas Parojus (tikr. Paršelis) (1917-1970), poetas, prozininkas
Albinas Šmulkštys (1918-2004), rašytojas, kultūros mecenatas
Aizekas Azimovas (Айзек Азимов, tikr. Исаáк Ю́дович Ози́мов) (1920-1992), rusų kilmės amerikiečių rašytojas,
mokslinės fantastikos kūrėjas, mokslo populiarintojas, biochemijos profesorius
Česlovas Senkevičius (1921-2017), rašytojas, žurnalistas, lietuviškosios raštijos išeivijoje veikėjas
Vladas Vyšniūnas (1922-1998), prozininkas, memuaristas
Algirdas Skinkys (1925-1970), poetas
Alfonsas Kavoliūnas (1929-2003), poetas, publicistas, pedagogas, visuomenės veikėjas
Vaidotas Daunys (1958-1995), prozininkas, eseistas, poetas
Markas Zingeris (g. 1947), poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, publicistas
Algimantas Gudaitis (g. 1934), vertėjas
Antanas Paulavičius (1924-2008), poetas, prozininkas, dramaturgas
Janina Survilaitė (tikr. Janina Irena Survilaitė-Vaitkevičius) (g. 1941), poetė, prozininkė
Albertas Skyrelis (1936-2012), poetas, vertėjas, satyrikas, humoristas
Vaclovas Biržiška (1884-1956), teisininkas, bibliografas, profesionaliosios knygotyros pradininkas, kultūros
istorikas, profesorius, akademikas
Markas Tulijus Ciceronas (Marcus Tullius Cicero) (106 01 03 pr. Kr.- 43 12 07 pr. Kr.), romėnų filosofas,
politikas, retorikas, rašytojas
Jonas Vileišis (1872-1942), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataras, teisininkas, žymus visuomenės ir politinis veikėjas
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3 d. 95-osios mirties metinės
3 d.
3 d.
3 d.
3 d 95-osios gimimo metinės
3 d.
3 d. 15-osios mirties metinės
3 d. 70-osios gimimo metinės
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.

4 d. 70-osios mirties metinės
4 d.
4 d.

Jaroslavas Hašekas (Jaroslav Hašek) (1883-1923), čekų rašytojas, satyrikas, dramaturgas, feljetonistas,
žurnalistas, šauniojo kareivio Šveiko personažo autorius
Džonas Ronaldas Ruelas Tolkinas (John Ronald Reuel Tolkien) (1892-1973), anglų rašytojas, poetas, lingvistas,
filologas, vertėjas, literatūros kritikas, filosofijos profesorius
Jurgis Gliauda (1906-1996), beletristas, išeivijos rašytojas
Petras Zablockis (1914-2008), poetas, prozininkas, tremtinys, pedagogas
Leonardas Matuzevičius (1923-2000), poetas
Rūta Kleva (Kleopatra) Mickevičiūtė-Vidžiūnienė (1923-2000), pedagogė, žurnalistė, publicistė, prozininkė
Juozas Jaras (1937-2003), poetas
Šarlotė Grei (Charlotte Gray) ( g. 1948), anglų kilmės kanadiečių rašytoja, istorikė, žurnalistė
Rolandas Mosėnas (1965-1985), poetas
Justinas Žilinskas (g. 1974), prozininkas
Norbertas Gedgaudas (1824-1901), kunigas, religinės literatūros rengėjas, vertėjas
Jurgis Baltrušaitis (1873-1944), poetas simbolistas, eseistas, vertėjas, diplomatas
Barbora Mejerytė (1898-1982), pedagogė, vertėja, kritikė, prozininkė, visuomenės veikėja
Petras Keidošius (1924-2006), poetas, vertėjas, žurnalistas
Jakobas Liudvikas Karlas Grimas (Jacob Ludwig Karl Grimm) (1785-1863), vokiečių (tuometinių prūsų)
kalbininkas, tautosakininkas, leksikografas, filologas, mitologas, bibliotekininkas, rašytojas, profesorius,
literatūrologas, teisininkas, poetas, pasakininkas, advokatas
Juozapas Rupeika (1789-1854), vertėjas
Henris Anri Luisas Bergsonas (Henri Louis Bergson) (1859-1941), prancūzų filosofas, dvidešimt septintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1927 m.)
Tomas Sternsas Eliotas (Thomas Stearns Eliot; labiau žinomas kaip T. S. Eliot) (1888-1965), anglų kilmės
amerikiečių poetas, dramaturgas, eseistas, literatūros kritikas, redaktorius, keturiasdešimt ketvirtasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1948 m.)
Juozas Geniušas (1892-1948), pedagogas, dramaturgas
Alberas Kamiu (Albert Camus) (1913-1960), alžyriečių kilmės prancūzų rašytojas, publicistas, filosofas,
egzistencializmo ir absurdo literatūros atstovas, penkiasdešimt trečiasis Nobelio literatūros premijos laureatas
(1957 m.), vienas žymiausių XX a. prancūzų rašytojų
Dikas Kingas-Smitas (Dick King-Smith, tikr. Ronald Gordon King-Smith) (1922-2011), anglų rašytojas, vaikų
literatūros kūrėjas
4

4 d.
4 d.
4 d.

5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.

Zigmas Zinkevičius (g. 1927), lietuvių kalbininkas
Pijus Krakaitis (1891-1948), prozininkas, dramaturgas
Gao Chindžijanas (Gao Xingjian (Kao Hsing-chien)) (g. 1940), kinų romanistas, dramaturgas, kritikas, tapytojas,
devyniasdešimt aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (2000 m.)
Remigijus Gražys (1943-2012), poetas
Alfonsas Eidintas (g. 1952), istorikas, diplomatas, rašytojas, VU profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų
daktaras
Ona Jautakienė (slap. Ona Jautakė) (g. 1957), poetė, prozininkė
Aldona Elena Puišytė-Grigaliūnė (g. 1930), poetė, eseistė, vertėja, „Poezijos pavasario“ laureatė (1986)
Irena Bitinaitė (g. 1964), poetė, dailininkė
Skaidrius Kandratavičius (g. 1973), poetas, kunigas
Jakobas Grimas (Jacob Ludwig Karl Grimm) (1785-1863), vokiečių kalbininkas, tautosakininkas
Motiejus Kaziliauskas (1841-1920), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Rudolfas Kristofas Eukenas (Rudolf Christoph Eucken) (1846-1928), vokiečių rašytojas, filosofas, devintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1908 m.)
Andrejus Platonovičius Platonovas (tikr. Andrejus Platonovičius Klimentovas - Андрей Платонович Климе́нтов)
(1899-1951), rusų prozininkas, dramaturgas, publicistas
Eugenija Tautkaitė (1899-1960), rašytoja
Stasys Yla (slap. Juozas Yluvis) (1908-1983), kunigas, publicistas, poetas, dramaturgas, filosofas, teologas,
visuomenininkas
Frydrichas Diurenmatas (Friedrich Reinhold Dürrenmatt) (1921-1990), šveicarų prozininkas, dramaturgas,
publicistas, dailininkas ekspresionistas
Anastazija Kanoverskytė–Sučylienė (g. 1925), poetė, eseistė, poezijos terapeutė, memuaristė, vertėja, politinė kalinė
Vladas Grybas (1927-1954), poetas
Edmundas Simanaitis (1929-2017), poetas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas
Leonardas Sauka (g. 1931), kalbininkas, tautosakininkas, literatūrologas, vertėjas
Umbertas Eko (Umberto Eco) (1932-2016), italų kalbos tyrinėtojas, rašytojas, filosofas, literatūros kritikas
Bronius Gražys (1934-2013), teatro ir kino aktorius, režisierius, poetas
Faustas Kirša (1891-1964), poetas, vienas lietuvių simbolistinės poezijos pradininkų, publicistas

5 d. 110-osios gimimo metinės

Stasys Yla (1908-1983), kunigas, rašytojas, Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikas

4 d. 75-osios gimimo metinės
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d. 45-osios gimimo metinės
4 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d. 110-osios gimimo metinės
5 d.

5

6 d. 140-osios gimimo metinės

Karlas Sendbergas (Carl Sandburg; tikr. Carl August Sandburg – Karlas Augustas Sendbergas) (1878-1967),
amerikiečių poetas, prozininkas, istorikas, folkloristas
6 d. 135-osios gimimo metinės
Džibranas Chalilis Džibranas (ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ, Khalil arba Kahlil Gibran, Gibran Khalil
Gibran) (1883-1931), libaniečių rašytojas, poetas, filosofas, žymiausias XX a. arabų literatūros atstovas,
dailininkas, teologas
6 d.
Aleksandras Romanovičius Beliajevas (Алекса́ндр Рома́нович Беля́ев) (1884-1942), rusų rašytojas, rusiškosios
fantastikos pradininkas
6 d. 125-osios gimimo metinės Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967), lietuvių literatūros klasikas, poetas, dramaturgas, literatūros tyrinėtojas
6 d.

7 d. 95-osios gimimo metinės
7 d.
7 d.
7 d. 45-osios gimimo metinės

Juozas Tarvydas (1900-1973), pedagogas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, kritikas, publicistas, literatūros
propaguotoja
Kazys Boruta (1905-1965), prozininkas, poetas, vertėjas, politikas
Ernstas Martinas Kavolis (1922-1978), vertėjas
Rimvydas Pranas Šilbajoris (1926-2005), literatūros tyrinėtojas, kritikas, žymiausias Amerikos lietuvių (išeivijos)
literatūrologas
Vitas Areška (g. 1927), lietuvių literatūros tyrinėtojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras
Kazimieras Ralys (1885-1958), prozininkas, dramaturgas
Merkelis Račkauskas (1885-1968), literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas, klasikinės filologijos profesorius
Matas Grigonis (1889-1971), vaikų rašytojas, pedagogas, vienas aktyviausių XX a. pradžios lietuvių kultūros
veikėjų
Viljamas Fezeris (William Feather) (1889-1981), amerikiečių rašytojas, publicistas
Antanas Venclova (1906-1971), poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas
(1970)
Albinas Andrulionis (1908-1986), poetas, prozininkas
Anzelmas Matutis (tikr. Matulevičius) (1923-1985), poetas, pedagogas, vaikų literatūros kūrėjas, daugelio premijų
laureatas
Anielius Markevičius (1923-2010), prozininkas
Kazys Paulauskas (1934-2013), prozininkas, fantastikos kūrėjas, pedagogas
Jonas Endrijaitis (g. 1955), poetas, prozininkas, dainų autorius, muzikantas ir dainininkas
Rimvydas Stankevičius (g. 1973), poetas, prozininkas, eseistas, „Poezijos pavasario“ laureatas (2009)

8 d.

Lietuviškos spaudos pradžia. Išleistas Martyno Mažvydo „Katekizmas“ (Karaliaučius, 1547)

6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d. 60-osios mirties metinės
7 d. 50-osios mirties metinės
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.

6

8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d. 45-osios mirties metinės
8 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d. 95-osios mirties metinės
9 d.
9 d.
9 d.
9 d. 35-osios gimimo metinės
9 d. 135-osios mirties metinės
9 d.
9 d.
9 d.
10 d.

Viljamas Vilkis Kolinsas (William Wilkie Collins) (1824-1889), anglų rašytojas, dramaturgas
Polis Verlenas (Paul Verlaine; tikr. Paul-Marie Verlaine – Polis Marijus Verlenas) (1844-1896),
prancūzų poetas, vienas žinomiausių impresionizmo ir simbolizmo kūrėjų
Kazys Jakubėnas (1908-1950), poetas, vertėjas, pasipriešinimo dalyvis
Jonas Stašaitis (1921-2012), tremties poetas
Povilas Gasiulis (g. 1944), vertėjas
Petras Mikolainis (1868-1934), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, žurnalistas, varpininkas
laikraštininkas, knygų leidėjas, kritikas, publicistas
Juozas Rimantas (iki 1940 m. Slapšinskas) (1908- 1973), bibliografas, žurnalistas, redaktorius
Albertas Laurinčiukas (1928-2012), žurnalistas, dramaturgas, prozininkas, publicistas
Bernaras le Bovjė de Fontenelis (Bernard le Bovier de Fontenelle) (1657-1757), prancūzų rašytojas, poetas,
dramaturgas, filosofas, eseistas, Pjero Kornelio giminaitis
Liudvikas Martynas (Gediminas) Rėza (1776-1840), tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas, teologas, filosofijos
ir teologijos daktaras, teologijos profesorius
Petras Kavaliauskas (1870-1902), knygnešys
Katerina Mansfild (Katherine Mansfield; tikr. Kathleen Beauchamp) (1888-1923), anglų rašytoja modernistė
Karelas Čapekas (Karel Čapek) (1890-1938), čekų rašytojas, mokslinės fantastikos kūrėjas, dramaturgas, satyrikas,
vertėjas
Kostas Ostrauskas (slap. Andrius Baltaragis) (1926-2012), išeivijos dramaturgas, literatūros istorikas, kritikas,
žurnalistas
Irena Aleksaitė (g. 1952), vertėja
Aivaras Veiknys (g. 1983), poetas, žurnalistas
Juozapas Silvestras Dovydaitis (1826-1883), rašytojas, kunigas, pedagogas
Martynas Benjaminas Laužemis (1866-1924), knygininkas, vertėjas, publicistas, evangelikų liuteronų misionierius,
kunigas
Rapolas Mackonis (iki 1940 m. Mackevičius) (1900-1982), rašytojas, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas,
Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys
Kęstutis Kostas Astrauskas (1944-2011), poetas, žurnalistas
Juozas Lozoraitis (1871-1920), knygnešys, varpininkas, rašytojas, spaudos, visuomenės ir politinis veikėjas
7

10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d. 10-osios mirties metinės
10 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
12 d. 390-osios gimimo metinės
12 d. 245-osios mirties metinės
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.

Morta Zauniūtė (1875-1945), knygnešė, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintoja, Mažosios Lietuvos kultūros
ir spaudos darbuotoja, bibliografė
Haris Sinkleris Luisas (Harry Sinclair Lewis) (1885-1951), amerikiečių rašytojas, dramaturgas, trisdešimtasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1930 m.)
Gabriela Mistralė (Gabriela Mistral, tikr. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga) (1889-1957),
čiliečių poetė, keturiasdešimt pirmoji Nobelio literatūros premijos laureatė (1945 m.)
Jaroslavas Seifertas (Jaroslav Seifert) (1901-1986), čekų poetas, žurnalistas, aštuoniasdešimt antrasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1984 m.)
Rimantas Šavelis (g. 1942), prozininkas, dramaturgas, visuomenės veikėjas
Juozas Lozoraitis (1871-1920), knygnešys, spaudos darbuotojas, politikas
Jokūbas Skliutauskas (1925-2004), dramaturgas, prozininkas, eseistas, literatūros kritikas
Zenta Tenisonaitė-Helleman (1925-2001), išeivijos poetė, vertėja, dailininkė
Petras Zablockis (1914-2008), poetas, prozininkas, tremtinys, pedagogas
Zigmantas Ardickas (1958-2017), vertėjas
Danielius Frydrichas Milkus (Daniel Frederick Mielcke) (1739-1818), evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios
Lietuvos (Prūsijos) vertėjas
Frydrichas Bekeris (Frederick Becker) (1805-1890), tautosakos rinkėjas ir vertėjas į vokiečių kalbą
Antanas Maciulevičius (1882-1968), kunigas, kovotojas už lietuvybę
Juozas Stanišauskas (1899-1978), poetas, vertėjas
Antanas Musteikis (1914-2006), pedagogas, sociologas, žurnalistas, prozininkas, filosofijos daktaras
Rimantas Budrys (1930-2001), žurnalistas, rašytojas
Aleksandras Merkelis (1907-1994), lietuvių literatūros tyrinėtojas, rašytojas, žurnalistas
Šarlis Pero (Charles Perrault) (1628-1703), prancūzų rašytojas, literatūrinės pasakos pradininkas, poetas,
literatūros kritikas, teisininkas
Jonas Braškys (Broskovski, Broskoffski) (1714-1773), kunigas, pedagogas, vertėjas, Mažosios Lietuvos (Prūsijos)
lietuvių bažnyčios kantorius ir parapinės protestantų mokyklos pedagogas
Edmundas Berkas (Edmund Burke) (1729-1797), airių politikas, oratorius, filosofas, rašytojas, publicistas
Juozapas Silvestras Dovydaitis (1826-1883), rašytojas, kunigas, pedagogas
Motiejus Brunza (1824-1869), Romos katalikų kunigas, švietėjas, religinių raštų rengėjas
Džekas Londonas (Jack London; tikr. John Griffith Chaney) (1876-1916), amerikiečių rašytojas, publicistas,
visuomenės veikėjas
8

12 d.
12 d.

14 d.
14 d. 135-osios gimimo metinės

Stasė Paulauskaitė-Vaineikienė (1884-1946), rašytoja, visuomenės veikėja, knygnešė, daraktorė
Agata Kristi (tikr. Agatha Miller, Agatha Mary Clarissa Christie) (1890-1976), anglų kriminalinės literatūros
rašytoja
Kazimieras Skebėra (1904-2003), publicistas, tremtinys, bibliofilas, literatas, memuaristas
Mykolas Linkevičius (1909-1941), poetas
Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė (1923-2012), išeivijos poetė
Leopoldas Stanevičius (g. 1936), redaktorius, vertėjas, poetas, satyrikas-humoristas
Haruki Murakami (村上春樹) (g. 1949), japonų rašytojas, eseistas, vertėjas
Bernaras de Monfokonas (Bernard de Montfaucon) (1655-1741), prancūzų filologas, archeologas, istorikas,
benediktinų vienuolis, graikų paleografijos tyrinėtojas
Frydrichas Vilhelmas Horchas (1778-1855), pirmasis Klaipėdos spaustuvininkas, lietuvių kalba spausdinęs knygas
ir laikraštį „Lietuvininkų prietelis“
Jonas Katelė (1831-1908), kunigas, švietėjas, daraktorius, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo ir slaptųjų
lietuviškųjų vakarų ir lietuvių mokyklų organizatorius
Jadvyga Juškytė (1869-1948), lietuvių spaudos darbuotoja, knygnešė, tautosakininkė
Felicijonas Lelis (1870-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jovaras (tikr. Jonas Krikščiūnas) (1880-1967), poetas, knygnešys
Džeimsas Augustinas Aloyzas Džoisas (James Augustine Aloysius Joyce; tikr. Séamas Seoighe) (1882-1941), airių
prozininkas, poetas, žurnalistas, pedagogas, modernizmo atstovas, sąmonės srauto romanų pradininkas
Alfonsas Dargis (1909-1996), poetas, tapytojas, grafikas, scenografas
Kazys Zupka-Kecioris (1911-1999), poetas, pedagogas, žurnalistas, redaktorius
Vincas Giedra (1929-1997), žurnalistas, poetas, prozininkas, vertėjas
Eduardas Juchnevičius (1941-2011), poetas, dramaturgas
Jurgis Kunčinas (1947-2002), poetas, eseistas, vertėjas, vienas žymiausių lietuvių prozininkų po Lietuvos
nepriklausomybės atgavimo
Rita Kairienė (Rita Latvėnaitė Kairienė) (g. 1960), poetė, prozininkė
Adolfas Sabaliauskas (slap. Žalia Rūta, K.A.S., A. Sab., Laumė, Kuršo Lietuvninkas, Kuršo Lietuvis, Radviliškietis,
Radviliškėnas) (1873-1950), kanauninkas, tautosakininkas, vertėjas, poetas
Kazimieras Urbonavičius (1874-1952), kunigas, išeivijos poetas, publicistas, vertėjas, visuomenės veikėjas
Jonas Šliburis (1883-1967), prozininkas, išeivijos rašytojas

14 d.

Pradėjo eiti ,,Varpas“ ( 1889)

12 d.
12 d.
12 d. 95-osios gimimo metinės
12 d.
12 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
14 d.
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14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d. 205-osios gimimo metinės
15 d. 60-osios mirties metinės
15 d.
15 d. 30-osios mirties metinės
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
16 d.

Antanas Tulys (1898-1977), vaistininkas, išeivijos prozininkas, dramaturgas, literatas
Liudas Dovydėnas (1906-2000), žurnalistas, rašytojas, vienas produktyviausių prieškario Lietuvos kūrėjų
Aleksandras Šešelgis (1921-1997), literatūros tyrinėtojas, tekstologas
Algirdas Titus Antanaitis (slap. Titas Guopis, Titas Alga, T.A.T, Kęstas Reikalas, Irena Trakelytė) (1927-2003),
literatūros kritikas, publicistas, poetas, dramaturgas
Selemonas Paltanavičius (g. 1956), prozininkas
Eugenija Kirmonaitė-Stravinskienė (1928-2004), vertėja
Moljeras (Moliere; tikr. Žanas Batistas Poklenas) (Jean-Baptiste Poquelin) (1662-1673), prancūzų dramaturgas,
aktorius, teatralas, komedijos meistras
Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849), vienuolis, pamokslininkas, pedagogas, žemaičių lituanistinio sąjūdžio
dalyvis, rašytojas, botanikas, sukilėlis, kalbininkas
Aleksandras Sergejevičius Gribojedovas (Алекса́ндр Серге́евич Грибое́дов) (1795-1829),
rusų poetas, dramaturgas, diplomatas, pianistas ir kompozitorius, dvarininkas
Jurgis Zauerveinas (Georg Sauerwein) (1831-1904), poetas, publicistas, visuomenės ir kultūros veikėjas, filosofijos
daktaras, poliglotas (mokėjo daugiau kaip 60 kalbų)
Pranas Penkaitis (1877-1931), prozininkas, dramaturgas, teisininkas
Ignas Šeinius (tikr. Jurkūnas) (1889- 1959), diplomatas, prozininkas, dramaturgas
Adomas Underavičius (1813-1878), poetas, 1830–1831 metų anticarinio sukilimo dalyvis
Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė (1874-1958), pirmoji moteris – profesionali lietuvių aktorė ir režisierė,
knygnešė, labdarė, vertėja, dramaturgė, kultūros veikėja
Antanas Biliūnas (1905-1970), prozininkas, poetas, bibliografas, Jono Biliūno sūnėnas
Antanas Byras (1902-1988), poetas, prozininkas, dramaturgas, publicistas, išeivijos veikėjas
Vincas Kazokas (1919-1984), rašytojas, žurnalistas, vertėjas, visuomenės veikėjas
Eugenijus Ivanovičius Nosovas (Евге́ний Ива́нович Но́сов) (1925-2002), rusų rašytojas, eseistas, dailininkas
Ona Mikalauskienė (1926-2017), poetė
Vincas Kazokas (1919-1984), rašytojas, žurnalistas
Arvydas Vilkaitis (1929-1997), tremtinys, beletristas, tremtinys, girininkas
Auksė Vasaitytė (1947-1988), poetė, vertėja
Vytautas Jancikevičius (g. 1955), poetas
Michailas Prišvinas (Михаи́л Миха́йлович При́швин) (1873-1954), rusų rašytojas, publicistas, apybraižos meistras,
10

16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d. 80-osios gimimo metinės
17 d.
17 d.
17 d.
17 d.
17 d. 80-osios mirties metinės
17 d. 105-osios gimimo metinės
17 d. 105-osios gimimo metinės
17 d.
17 d. 5-osios mirties metinės
17 d. 5-osios mirties metinės
17 d.
17 d. 105-osios gimimo metinės
17 d.
18 d.

gamtininkas
Nadas Rastenis (1891-1980), poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas
Eduardas Simaitis (1897-1942), knygininkas, Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės veikėjas, pedagogas
Antanas Biliūnas (1905-1970), prozininkas, poetas, bibliografas, Jono Biliūno sūnėnas
Jonas Gutauskas (1906-1986), kunigas, mokslininkas teologas, pedagogas, poetas
Anatolijus Beriozovas (1922-1986), publicistas, dramaturgas, spaudos, radijo ir televizijos žurnalistas
Zita Lukošiūtė-Staškūnienė (1951-1992), poetė, žurnalistė, pedagogė
Jolanta Malerytė (g. 1957), poetė, išeivijos kūrėja
Stasys Daunys (1922-2011), etnografas, muziejininkas, poetas
Stasys Skrodenis (g. 1938), kalbininkas, tautosakininkas, vertėjas, pedagogas
Bendžaminas Franklinas (Benjamin Franklin) (1706-1790), amerikiečių rašytojas, politikas, išradėjas,
mokslininkas, verslininkas
Antanas Baranauskas (1835-1902), poetas, kalbininkas, vyskupas
Vincas Juška (1860-1939), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jeronimas Dalbokas (1867-1930), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Liudas Vaineikis (1869-1938), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, gydytojas, politikas
Vytautas Tamulaitis (1913-1993), žurnalistas, redaktorius, rašytojas
Česlovas Grincevičius (1913-1994), rašytojas, bibliografas
Kamilas Chosė Sela Trulokas (Camilo José Cela Trulock) (1916-2002), ispanų rašytojas, aštuoniasdešimt
septintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1989 m.)
Donius Remys (1925-2013), poetas, vertėjas
Zinaida Nagytė-Katiliškienė (slap. Liūnė Sutema) (1927-2013), poetė, vertėja, Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatė (2007)
Kleopas Jurgelionis (1886-1963), poetas, kritikas, vertėjas, žurnalistas
Česlovas Grincevičius (1913-1994), rašytojas, bibliografas. Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys
Bendžaminas Franklinas (Benjamin Franklin) (1706-1790), JAV politikas, rašytojas, išradėjas, mokslininkas,
elektrofizikas, suformulavo elektros krūvio dėsnį
Jonas Berentas (1667-1737), protestantų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, religinių leidinių
vertėjas ir redaktorius
11

18 d.

Šarlis Monteskjė (Charles-Louis de Montesquieu – Šarlis Luji de Monteskjė) (1689-1755),
prancūzų Švietimo epochos filosofas, literatas, istorikas, teisininkas, ideologas, geografinės sociologijos mokyklos
pradininkas
18 d.
Kristianas Nestelas Bouvis (Christian Nestell Bovee) (1820-1904), amerikiečių rašytojas, satyrikas
18 d. 190-osios gimimo metinės Karolina Praniauskaitė (1828-1859), poetė, pirma žinoma moteris, kūrusi lietuvių kalba
18 d. 100-osios mirties metinės
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
20 d.
20 d. 150-osios gimimo metinės

Jurgis Bielinis (1846-1918), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, publicistas, „Aušros“ ir
„Varpo“ bendradarbis
Džozefas Radjardas Kiplingas (Joseph Rudyard Kipling) (1865-1936), anglų rašytojas, poetas, prozaikas,
aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1907 m.)
Alenas Aleksanderis Milnas (Alan Alexander Milne) (1882-1956), anglų prozininkas, poetas, dramaturgas, vaikų
rašytojas
Merkelis Račkauskas (1885-1968), literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas, klasikinės filologijos profesorius
Adomas Lastas-Lastauskas (slap. Adomas Juodasai; tikr. Lastauskas) (1887-1961), knygnešys, poetas modernistas,
vertėjas, teisininkas
Balys Buračas (1897-1972), lietuvių etnografas, kraštotyrininkas, fotografas, spaudos darbuotojas
Romualdas Norkus (g. 1944), redaktorius, poetas, eseistas, prozininkas, vertėjas
Daina Pranckietytė (g. 1951), poetė, filologė
Daiva Vaitkevičiūtė (g. 1970), rašytoja, publicistė, scenaristė
Edgaras Alanas Po (Edgar Allan Poe) (1809-1849), amerikiečių rašytojas, poetas, eseistas, literatūros kritikas,
redaktorius, detektyvinio žanro pradininkas
Juozas Matulaitis (1869-1964), knygnešys, visuomenės veikėjas, farmacininkas
Michailas Vasiljevičius Isakovskis (Михаил Васильевич Исаковский) (1900-1973), rusų poetas, vertėjas
Vladė Čekonytė-Butkienė (1917-1989), poetė
Vytautas Steponas Janavičius (1924-1995), rašytojas
Janina Cibienė (Kavoliūnaitė) (1932-2003), literatė, poetė, tremtinė
Jonas Vėlyvis (1940-2014), žurnalistas, redaktorius, rašytojas, poetas
Alma Karosaitė (1945-2014), vaikų poetė
Arvydas Valionis (g. 1945), vertėjas, kritikas, publicistas
Eugenija Vaitkevičiūtė (g. 1977), prozininkė, literatūros kritikė
Petras Kriaučiūnas (1850-1916), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Justinas Zubrickas (tikr. Turčinskis) (1868-1925), teisininkas, poetas, politinis bei visuomenės veikėjas
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20 d. 145-osios gimimo metinės
20 d.
20 d.
20 d.
20 d. 85-osios gimimo metinės
20 d.
20 d.
20 d. 85-osios gimimo metinės
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d. 90-osios mirties metinės
21 d.
21 d.
21 d.
21 d. 105-osios gimimo metinės

Johanesas Vilhelmas Jensenas (Johannes Vilhelm Jensen) (1873-1950), prozininkas ir poetas, keturiasdešimtasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1944 m.)
Nikodemas Švogžlys (slap. Milžinas) (1899-1985), kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas
Bronius Stosiūnas (1887-1946), pedagogas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas, valstybės veikėjas
Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikr. Alfonsas Čipkus) (1919-2015), vienas didžiausių, moderniausių XX a. lietuvių poetų,
vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1997), VDU garbės
daktaras
Kęstutis Keblys (g. 1933), literatūros kritikas
Antanas Kancevičius (1938-2004), poetas
Pranas Bieliauskas (g. 1941), vertėjas
Kęstutis Keblys (g. 1933), literatūros kritikas
Dalia Lenkauskienė (1937-2015), vertėja, redaktorė
Nikodemas Švogžlys-Milžinas (1899- 1985), Romos katalikų kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas
Vytautas Rimkevičius (1930-1991), prozininkas, dramaturgas
Eduardas Cinzas (tikr.Čiužas) (1924-1996), prozininkas, išeivijos romanistas
Kristupas Sturys (1821-1891), knygininkas, kunigas, lietuvių kultūros veikėjas
Alanas Maršalas (Alan Marshall) (1902-1984), australų rašytojas, publicistas, humanistas, socialinės dokumentikos
kūrėjas
Konstantinas Snarskis (slap. K. Žvaigždulis) (1906-1980), poetas, vertėjas
Juozas Miliauskas (slap. Miglovara) (tikr. Juozapas Milevskis) (1845-1937), daraktorius, 1863 m. sukilimo dalyvis,
poetas, publicistas, aušrininkas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozas Baranauskas (1862-1928), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jovaras (tikr. Jonas Krikščiūnas) (1880-1967), poetas, knygnešys
Aleksandras Hercenas (rus. Александр Иванович Герцен) (1812-1870), rusų rašytojas, filosofas, vienas socializmo
pradininkų, baudžiavos panaikinimo iniciatorius
Džordžas Orvelas (George Orwell; tikr. Eric Arthur Blair – Erikas Artūras Bleiras) (1903-1950),
anglų rašytojas, poetas, publicistas
Jonas Kuzmickis (slap. Gailius) (1913-1982), kunigas, pedagogas, teologas, prozininkas, poetas, dramaturgas,
publicistas, išeivijos kūrėjas
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21 d. 10-osios mirties metinės

Vytenis Imbrasas (1928-2008), kino režisierius, scenaristas, poetas

21 d.
22 d.

Česlova Jakštytė (tikr. Česė Aldona Kavaliauskienė) (g. 1951), poetė
Frensis Bekonas (Francis Bacon) (1561-1626), anglų filosofas, eseistas, istorikas, valstybės veikėjas, empirizmo
pradininkas
Gotholdas Efraimas Lesingas (Gotthold Ephraim Lessing) (1729-1781), vokiečių rašytojas, poetas, dramaturgas,
literatūros kritikas švietėjas, meno teoretikas, filosofas
Džordžas Noelis Gordonas Baironas (George Noel Gordon Byron) (1788-1824), anglų poetas, vienas žymiausių
romantizmo ir vienas ryškiausių „pasaulio sielvarto“ poezijos atstovų
Justas Paleckis (1899-1980), žurnalistas, publicistas, rašytojas, politikas
Leonas Skabeika (1904-1936), poetas
Arkadijus Petrovičius Gaidaras (tikr. Golikovas) (Арка́дий Петро́вич Гайда́р) (1904-1941), rusų vaikų rašytojas
Antanas Kancevičius (1938-2004), poetas
Kornelijus Platelis (g. 1951), poetas, eseistas, vertėjas, visuomenės veikėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas
(1996), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2002)
Stendalis (Stendhal; tikr. Marie-Henri Beyle – Anri Marijus Beilis) (1783-1842), prancūzų rašytojas, biografas,
dienoraščių autorius, vienas realizmo srovės pradininkų
Ona Pleirytė-Puidienė (slap. Vaidilutė) (1882-1936), pedagogė, rašytoja prozininkė, visuomenės veikėja
Kazys Aleksandras Puida (1883- 1945), prozininkas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, vertėjas
Vladas Mongirdas (1877-1960), poetas, dramaturgas
Ieva Simonaitytė (Ewa Simoneit) (1897-1978), Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų
kūrėja, buities ir lietuvininkų išskirtinių likimų vaizduotoja
Juozas Stankūnas (1908-1968), kunigas teologas, laisvės gynėjas, politinis kalinys, rašytojas prozininkas
Stasys Tamulaitis (1909-1982), rašytojas, redaktorius
Derekas Altonas Valkotas (Derek Alton Walcott) (1930-2017), Trinidado poetas, dramaturgas, devyniasdešimtasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1992 m.)
Nijolė Miliauskaitė-Bložienė (1950-2002), poetė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2000)

22 d.
22 d. 230-osios gimimo metinės
22 d.
22 d.
22 d.
22 d. 80-osios gimimo metinės
22 d.
23 d. 235-osios gimimo metinės
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d. 110-osios gimimo metinės
23 d.
23 d.
23 d.
24 d.
24 d.

Pjeras Ogiustenas Karonas de Bomaršė (Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais) (1732-1799),
prancūzų dramaturgas, publicistas
Ernestas Teodoras Amadėjus Hofmanas (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann; tikr. Ernst Theodor Wilhelm) (17761822), vokiečių rašytojas romantikas, kompozitorius, dailininkas, teisininkas
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24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
26 d.
26 d.
26 d.

Vinstonas Leonardas Spenseris Čerčilis (Winston Leonard Spencer Churchill) (1874-1965), anglų politikas,
rašytojas, keturiasdešimt devintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1953 m.)
Elena Iešmantaitė-Dervojedaitienė (slap. Baltijos Žuvėdra) (1905-1987), poetė, prozininkė
Aleksandras Merkelis (1907-1994), lietuvių literatūros tyrinėtojas, rašytojas, žurnalistas
Linas Valbasys (1909-2004), išeivijos poetas
Lidija Šimkutė-Pocienė (g. 1942), poetė, vertėja
Birutė Vėlyvytė (g. 1945), prozininkė
Petras Vileišis (1851-1926), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, tautinio atgimimo veikėjas,
inžinierius, spaudos leidėjas
Juozas Sodaitis (g. 1917), rašytojas, žurnalistas, leidėjas, redaktorius, dailininkas grafikas
105-osios gimimo metinės Jurgis Lebedys (1913-1970), literatūros istorikas, senosios lietuvių literatūros ir kultūros tyrinėtojas, habilituotas
daktaras, profesorius
Albinas Žukauskas (1912-1987), poetas, prozininkas, vertėjas, spaudos darbuotojas, „Poezijos pavasario“
laureatas (1974)
Gynė Luiza Dineikaitė (g. 1932), poetė
Romualdas Grigas (g. 1936), sociologas, publicistas, prozininkas
Stasys Navickas (g. 1936), prozininkas, satyrikas
Aldona Adomavičiūtė (g. 1937), vertėja, pedagogė
Juozas Kralikauskas (1910-2007), prozininkas, eseistas
Jonas Mikelinskas (1922-2015), prozos patriarchas, pedagogas, rašytojas, publicistas, Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatas (2002)
Leonas Gineitis (1920-2004), lietuvių literatūros tyrinėtojas, filosofas, rašytojas, habilituotas humanitarinių mokslų
daktaras
Valerija Bronislava Papinigytė-Šernienė (1931-2015), poetė, pedagogė, tautodailininkė, muzikologė, kultūros ir
visuomenės veikėja
60-osios gimimo metinės
Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė (g. 1958), poetė
Kajetonas Aleknavičius (1804-1874), poetas
Dovas Zaunius (1845-1921), knygininkas, Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės ir spaudos veikėjas, publicistas,
bibliofilas
Juozas Angrabaitis (1859-1935), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, bibliografas,
publicistas
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26 d. 45-osios mirties metinės

Elena Chackelsytė (1882-1973), prozininkė, vaikų literatūros kūrėja

26 d.
26 d.
26 d. 85-osios gimimo metinės
26 d.
26 d.
27 d.

27 d.
27 d.

Justas Paleckis (1899-1980), žurnalistas, publicistas, rašytojas, politikas
Vincas Atkočaitis (1907-1935), poetas, prozininkas, išeivijos rašytojas
Martynas Vainilaitis (1933-2006), poetas, vertėjas
Leonardas Grudzinskas (1939-2006), žurnalistas-gamtininkas, rašytojas, redaktorius
Vladas Baltuškevičius (g. 1939), poetas, vertėjas
Šarlis Nodjė (Charles Nodier; tikr. Jean-Charles-Emmanuel Nodier – Žanas Šarlis Emanuelis Nodjė) (1780-1844),
prancūzų rašytojas, poetas, dramaturgas, leksikografas
Michailas Saltykovas – Ščedrinas (Михаил Салтыков – Щедрин) (1826-1889), rusų rašytojas, satyros meistras
Antanas Maceina (1908-1987), lietuvių filosofas, teologas, pedagogas, poetas
Jurgis Narjauskas (1876-1943), vertėjas, spaudos veikėjas ir tautosakininkas, pedagogas, diplomatas, teisės mokslų
daktaras, profesorius, prelatas
Džeromas Deividas Selindžeris (Jerome David Salinger) (1919-2010), amerikiečių rašytojas
Eugenija Šimkūnaitė (1920-1996), žiniuonė, žolininkė, botanikė, geografė, etnografė, vaistininkė, gydytoja

27 d.

Mikalojus Kuprevičius (1864-1932), gydytojas, aušrininkas, publicistas, tautosakos rinkėjas, visuomenės veikėjas

27 d.
27 d. 200-osios gimimo metinės
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
28 d.
28 d.

Antanas Maceina (1908-1987), lietuvių filosofas, teologas, pedagogas, poetas
Mikalojus Godliauskas (1818-1890), rašytojas, vertėjas
Povilas Abelkis (slap. P. Tulpė) (1906-1957), prozininkas, leidėjas
Džonas Apdaikas (John Hoyer Updike) (1932-2009), amerikiečių rašytojas, poetas, eseistas, literatūros kritikas
Antanas Masionis (1941-1974), poetas, literatūros kritikas
Alvydas Šlepikas (g. 1966), poetas, prozininkas, režisierius, aktorius, scenaristas
Erika Drungytė (g. 1971), poetė, literatūros kritikė, vertėja
Johanas Gotlybas Fichtė (Johann Gottlieb Fichte) (1762-1814), vokiečių filosofas, vokiškojo idealizmo atstovas
Reformacijos pradžia Mažojoje Lietuvoje (1524 m.)
Juozas Sakalauskas (1864-1950), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, savivaldybininkas,
politinis veikėjas
Viljamas Batleris Jeitsas (William Butler Yeats) (1865-1939), airių poetas, dramaturgas, dvidešimt trečiasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1923 m.)
Justinas Tumėnas (1881-1946), poetas, dramaturgas, prozininkas

27 d.
27 d. 110-osios gimimo metinės
27 d. 75-osios mirties metinės

28 d.
28 d.
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28 d. 110-osios gimimo metinės

Adomas Petras Jasas (slap. Aušrūnas) (1908-2000), pedagogas, poetas

28 d.
28 d. 90-osios gimimo metinės
28 d.
28 d.
28 d.

29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d. 20-osios mirties metinės
29 d. 25-osios mirties metinės
29 d.
29 d.
29 d.
30 d. 110-osios gimimo metinės

Mamertas Indriliūnas (1920-1945), rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas, partizanas
Kostas Kaukas (g. 1928), prozininkas, žurnalistas, redaktorius
Teofilis Tilvytis (1904-1969), satyrikas, poetas, prozininkas, vertėjas, spaudos darbuotojas
Vytautas Barauskas (1934-2015), poetas, žurnalistas, redaktorius
Josifas Aleksandrovičius Brodskis (Ио́сиф Алекса́ндрович Бро́дский) (1940-1996), rusų kilmės amerikiečių
poetas, eseistas, dramaturgas, vertėjas, aštuoniasdešimt penktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1987 m.)
Eglė Juodvalkė (Juodvalkytė) (g. 1950), JAV lietuvių poetė, žurnalistė
Johanas Šviderskis (1789-1855), Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas, poetas
Juozas Kačergius (1862-1943), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Robertas Li Frostas (tikr. Robert Lee Frost) (1874-1963), amerikiečių rašytojas, poetas, pedagogas, dramaturgas
Julė Pranaitytė (1881-1944), JAV lietuvių spaudos leidėja, publicistė, keliautoja, viena pirmųjų moterų fotografių
emigracijoje
Martynas Anysas (1895-1974), knygininkas, Mažosios Lietuvos ir išeivijos lietuvių visuomenės veikėjas, istorikas,
publicistas, teatralas
Bronė Buivydaitė (Mičiulienė) (slap. Tyrų Duktė) (1895-1984), pedagogė, poetė, rašytoja
Ona Halina Lukauskaitė-Poškienė (Hanė) (1906-1983), poetė, vertėja
Juozas Grušys (slap. Žilvinis) (1915-2002), poetas, tremtinys
Adolfas Sprindis (1921-1986), prozininkas, literatūros tyrinėtojas
Leonas Lėtas (tikr. Vytautas Leonas Adamkevičius) (1923-1998), išeivijos poetas, prozininkas
Eduardas Selelionis (1928-1993), gydytojas, poetas, redaktorius
Kolina Makalou (Colleen Margaretta McCullough-Robinson) (1937-2015), australų rašytoja, neurologė
Aldona Baliulienė (1937-2017), vertėja, redaktorė
Alvydas Katinas (g. 1960), poetas
Petras Gintalas (1908-1971), dramaturgas, žurnalistas, poetas

30 d.
30 d.
30 d. 65-osios gimimo metinės
30 d.
30 d.

Stepas Zobarskas (1911-1984), rašytojas, vertėjas, leidėjas
Teklė Kryževičiūtė (1927-1991), poetė
Saulius Tomas Kondrotas (g. 1953), prozininkas, scenaristas
Gintarė Adomaitytė (g. 1957), žurnalistė, rašytoja
Viktoras Brazauskas (1941-2005), prozininkas

28 d.
29 d.
29 d.
29 d. 55-osios mirties metinės
29 d.
29 d.
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30 d. 10-osios mirties metinės
31 d.

Viktoras Alekna (1915-2008), poetas, prozininkas, literatūrologas, vertėjas
Motiejus Strijkovskis (Stryjkowski) (1547-1593), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) poetas, lenkų kilmės istorikas,
parašęs Lietuvos istoriją
31 d.
Motiejus Strijkovskis (Stryjkowski) (1547-1593), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) poetas, lenkų kilmės istorikas,
(mirties mėnuo ir diena nežinoma) parašęs Lietuvos istoriją
31 d.
Feliksas Janušis (slap. Jogvilietis) (1867-1920), gydytojas, vertėjas, istorikas, literatas, varpininkas, lietuviškos
spaudos bendradarbis
31 d. 85-osios mirties metinės
Džonas Golsvortis (John Galsworthy) (1867-1933), anglų rašytojas, eseistas, dramaturgas, trisdešimt antrasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1932 m.)
31 d.
Alenas Aleksanderis Milnas (Alan Alexander Milne) (1882-1956), anglų prozininkas, poetas, dramaturgas, vaikų
rašytojas
31 d.
Jonas Šukys (1906-1987), pedagogas, rašytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas, politinis kalinys
31 d.
Gasparas Velička (1907-1962), dramaturgas
31 d.
Bronius Jauniškis (slap. Zarasaitis) (1920-2010), prozininkas, žurnalistas, surdopedagogas
31 d.
Arėjas Vitkauskas (1925-1994), poetas, prozininkas, vertėjas
31 d.
Kenzaburō Ōe (jap. 大江 健三郎, Kenzaburo Oe) (g. 1935), japonų rašytojas, devyniasdešimt antrasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1994 m.)

Vasaris
1 d.
1 d. 155-osios metinės
1 d.
1 d. 40-osios mirties metinės
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
2 d.
2 d.
2 d. 180-osios gimimo metinės

Kazimieras Ūdra (1857-1937), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Lietuvoje prasidėjo anticarinis 1863–1864 metų sukilimas (1863 m.)
Jonas Jakutis (1895-1977), rašytojas
Juozas Stanišauskas (1899-1978), poetas, vertėjas
Vladas Mozūriūnas (1922-1964), poetas, prozininkas, redaktorius
Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė (1922-1989), poetė, tautosakininkė
Vislava Šymborska (Wisława Szymborska) (1923-2012), lenkų poetė, eseistė, vertėja, devyniasdešimt ketvirtoji
Nobelio literatūros premijos laureatė (1996 m.)
Vytautas Šavelis (1928-1996), pedagogas, bibliotekininkas, literatas
Petras Skarga (1536-1612), visuomenės veikėjas, jėzuitas, pedagogas, pamokslininkas, rašytojas, teologas
Valerijonas Ažukalnis (tikr. Zagurskis) (1816-1874), poetas, vertėjas
Konstantinas Kalinauskas (1838-1864), teisininkas, vienas 1863–1864 metų anticarinio sukilimo vadų, publicistas, poetas
18

2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 95-osios mirties metinės
(mirties mėnuo ir diena nežinoma)
2 d.
2 d. 45-osios mirties metinės
2 d. 45-osios gimimo metinės
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
4 d.
4 d. 145-osios gimimo metinės
4 d.
4 d.

Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852-1916), dramaturgas, publicistas, teatro ir visuomenės veikėjas,
draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, lietuvių tautinio judėjimo dalyvis
Bertranas Artūras Viljamas Raselas (Bertrand Arthur William Russell) (1872-1970),anglų filosofas, keturiasdešimt
šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1950 m.)
Džeimsas Augustinas Aloyzas Džoisas (James Augustine Aloysius Joyce; tikr. Séamas Seoighe) (1882-1941), airių
prozininkas, poetas, žurnalistas, pedagogas, modernizmo atstovas, sąmonės srauto romanų pradininkas
Balys Sruoga (1896-1947), poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas,
vertėjas, filosofijos daktaras, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys
Motiejus Baltūsis (1876-1923), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Motiejus Baltūsis (1876-1923), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Vanda Tamošauskaitė-Frankienė-Vaitkevičienė (1909-2007), išeivijos dramaturgė, pedagogė, visuomenininkė
Ona Miciūtė-Šutavičienė (1909-1973), poetė, vertėja
Benediktas Januševičius (g. 1973), poetas, prozininkas, kritikas, vertėjas
Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas) (1909-1991), prozininkas, politinis bei visuomenės veikėjas
Šarūnas Šimulynas (1939-1999), skulptorius, tapytojas, poetas, prozininkas
Dalia Urnevičiūtė-Pilėnienė (1932-2002), poetė, prozininkė, dramaturgė
Aldona Baliulienė (1937-2017), vertėja, redaktorė
Raimundas Samulevičius (1937-1981), dramaturgas, prozininkas, eseistas
Jokūbas Perkūnas (1665-1711), evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos (Prūsijos) raštijos kūrėjas
Kristijonas Lovynas (1721-1789), evangelikų kunigas, Mažosios Lietuvos lietuvių religinės raštijos darbuotojas,
parapinės protestantų bažnyčios vaikų mokytojas, vertėjas
Alma Ločerytė-Dale (g. 1946), vertėja
Petras Jonikas (1906-1996), kalbininkas, mokslų daktaras, profesorius
Fransua Rablė (François Rabelais; pseudonimai - Alcofribas Nasier, Seraphin Calobarsy) (1494-1553), prancūzų
rašytojas, antikinės literatūros bei kalbų žinovas, medicinos daktaras, Renesanso atstovas, gydytojas
Michailas Prišvinas (Михаи́л Миха́йлович При́швин) (1873-1954), rusų rašytojas, publicistas, apybraižos meistras,
gamtininkas
Vytautas Montvila (1902-1941), poetas, vertėjas
Petras Jokubka (nuo 1949 m. Peter Iron Jokubka) (1915-2015), prozininkas, poetas, istorikas, teisininkas,
19

4 d.
4 d.

75-osios gimimo metinės

4 d.
5 d.
5 d. 170-osios gimimo metinės
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
7 d.
7 d.
7 d. 35-osios mirties metinės
7 d.

žurnalistas, mecenatas
Vytautas Čepliauskas (1933-2011), poetas, prozininkas
Sigitas Zigmas Geda (1943-2008), poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas, „Poezijos pavasario“ laureatas
(1982), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1994)
Jonas Riškus (1922-2018), literatūros tyrinėtojas
Tomas Karlailis (Thomas Carlyle) (1795-1881), škotų rašytojas, kalbininkas, publicistas, filosofas, eseistas,
istorikas, vertėjas, literatūros kritikas, pedagogas, matematikas
Žorisas Karlas Hiuismansas (Joris-Karl Huysmans; tikr. Charles-Georges-Marie Huysmans – Šarlis Žoržas
Marijus Hiuismansas) (1848-1907), prancūzų rašytojas, poetas, dailėtyrininkas
Jonas Sokolovas (1892-1966), poetas, pedagogas
Antanas Pavilionis (1907-1966), literatas
Antanas Vengris (1912-2014), vertėjas, literatūrologas, teatrologas
Virgilijus Kaziūnas (1937-1977), poetas
Violeta Tauragienė (g. 1944), vertėja
Jurgis Pliateris (1810-1836), lietuvių raštijos mecenatas, tyrėjas ir pirmasis knygotyrininkas, rašęs lietuvių kalba
Jonas Kriaučiūnas (1864-1941), spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas
Juozas Balčikonis (1885-1969), lietuvių kalbininkas, profesorius, akademikas
Petras Tarulis (tikr. Juozas Petrėnas) (1896-1980), prozininkas, spaudos darbuotojas
Benediktas Andriuška-Andruška (1884-1951), jėzuitas, kunigas, religinis rašytojas, vertėjas
Antanas Jasiūnas (tikr. Jacinevičius) (1910-1971), rašytojas
Jaroslavas Melnikas (g. 1959), prozininkas, literatūros kritikas, filosofas
Juozas Naujokaitis (1923-2014), vertėjas
Vacys Reimeris (1921-2017), poetas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1977)
Čarlzas Džonas Hafemas Dikensas (Charles John Huffam Dickens) (1812-1870), anglų rašytojas, žymiausias anglų
romano kūrėjas, eseistas
Haris Sinkleris Luisas (Harry Sinclair Lewis) (1885-1951), amerikiečių rašytojas, dramaturgas, trisdešimtasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1930 m.)
Janina Narūnė (tikr. Markevičiūtė-Narutavičienė-Pakštienė) (1895-1983), išeivijos poetė, žurnalistė, visuomenės
veikėja
Vytautas Nedzinskas (1940-2002), gamtininkas, rašytojas, gamtos mokslų daktaras, publicistas
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7 d. 45-osios gimimo metinės
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
8 d.
8 d. 190-osios gimimo metinės
8 d.
8 d. 20-osios mirties metinės
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
9 d.
9 d.
9 d. 100-osios gimimo metinės
9 d.
9 d.
9 d. 85-osios gimimo metinės
9 d.

Dainius Gintalas (g. 1973), poetas, vertėjas, literatūros ir meno kritikas
Romualdas Kisielius (g. 1932), poetas, fotografas, visuomenininkas
Bronius Dirmauskas (1912-1961), poetas
Paulina Žemgulytė (g. 1942), poetė, žurnalistė
Valdemaras Kukulas (1959-2011), poetas, eseistas, literatūros kritikas
Jurgis Adomas Meisneris (1692-1769), Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas
Žiulis Gabrielius Vernas (Jules Gabriel Verne) (1828-1905), prancūzų rašytojas, mokslinės fantastikos pradininkas
ir nuotykinės literatūros klasikas, geografijos tyrinėtojas
Petras Janeliūnas (1902-1925), literatūros kritikas
Haldouras Kiljanas Laksnesas, Gudjonsonas (Halldór Kiljan Laxness, tikr. Halldór Kiljan Gudjónsson) (19021998), islandų rašytojas, penkiasdešimt pirmasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1955 m.)
Juozas Krūminas (slap. Juozas Palionis) (1914-1951), poetas, vertėjas, žurnalistas
Džina Airisė Merdok (Jean Iris Murdoch) (1919-1999), anglų rašytoja, filosofė
Janina Degutytė (1928-1990), poetė, vėlyvoji romantikė, „Poezijos pavasario“ laureatė (1968)
Jonas Lankutis (1925-1995), literatūros tyrinėtojas, kritikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras
Juozas Šliavas (1930-1979), pedagogas, kraštotyrininkas, literatas, redaktorius
Algimantas Zurba (g. 1942), prozininkas, publicistas, redaktorius
Ramunė Aldona Palekaitė (g. 1954), poetė
Evaldas Ignatavičius (g. 1967), poetas
Jonas Jakštas (g. 1931), poetas, vertėjas, spaudos, radijo ir televizijos darbuotojas, „Poezijos pavasario“ laureatas
(1985)
Ramunė Palekaitė (g. 1952), poetė
Fiodoras Michailovičius Dostojevskis (Фёдор Миха́йлович Достое́вский) (1821-1881), rusų rašytojas, filosofas,
publicistas
Ona Galdikaitė (slap. Vynmedžio Šakelė) (1898-1990), poetė, vienuolė
Viktorija Kumpikevičiūtė-Kalpokienė (1918-2006), poetė neoromantikė, dailininkė
Aleksas Baltrūnas (1925-2001), prozininkas, publicistas
Vytautas Petras Bložė (1930-2016), poetas, dainų tekstų autorius, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas (1991), „Poezijos pavasario“ laureatas (1997)
Romualdas Juodeika (1933-1983), žurnalistas, redaktorius, rašytojas
Džonas Maksvelas Kutzė (John Maxwell Coetzee) (g. 1940), Pietų Afrikos Respublikos (PAR) romanistas, kritikas,
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9 d.
9 d.
9 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d. 120-osios gimimo metinės
10 d.
10 d. 110-osios gimimo metinės
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d. 75-osios mirties metinės

šimtas pirmasis Nobelio literatūros premijos laureatas (2003 m.)
Marytė Kontrimaitė (1947-2016), poetė, vertėja, žurnalistė
Kazys Bradūnas (1917-2009), poetas, publicistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
(1992), „Poezijos pavasario“ laureatas (2002)
Elena Mezginaitė (1941-2005), poetė, žurnalistė, redaktorė
Kristupas Šperberis (1674-1752), Mažosios Lietuvos pedagogas, kunigas, vertėjas
Šarlis Monteskjė (Charles-Louis de Montesquieu – Šarlis Luji de Monteskjė) (1689-1755), prancūzų Švietimo
epochos filosofas, literatas, istorikas, teisininkas, ideologas, geografinės sociologijos mokyklos pradininkas
Aleksandras Sergejevičius Puškinas (Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин) (1799-1837), rusų romantizmo poetas,
prozininkas, dramaturgas, beletristas, moderniosios rusų literatūros pradininkas, vertėjas, leidėjas. Atminimo diena
rusų poetui Aleksandrui Puškinui
Pranas Vaičaitis (1876-1901), poetas, vertėjas, teisininkas
Borisas Leonidovičius Pasternakas (Бори́с Леони́дович Пастерна́к) (1890-1960), rusų rašytojas, poetas, vertėjas,
penkiasdešimt ketvirtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1958 m.)
Bertoldas Brechtas (Bertold Brecht, tikr. Eugen Berthold Friedrich Brecht) (1898-1956), vokiečių rašytojas, poetas,
dramaturgas, teatro kritikas, meno teoretikas, režisierius
Stasys Leskaitis-Laskauskas (slap. Ivosiškis) (1902-1964), išeivijos lietuvių prozininkas, žurnalistas, redaktorius
Kazys Jakubėnas (1908-1950), poetas, vertėjas, pasipriešinimo dalyvis
Arturas Ašeris Mileris (Arthur Asher Miller; pseudonimas – Jonathan Lovelett) (1915-2005),
amerikiečių dramaturgas, prozininkas, eseistas
Donius Remys (1925-2013), poetas, vertėjas
Tomas Sakalauskas (1932-2015), menotyrininkas, eseistas, redaktorius, žurnalistas
Sigitas Parulskis (g. 1965), poetas, eseistas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas (2004)
Renė Dekartas (René Descartes) (1596-1650), prancūzų filosofas, moderniosios filosofijos pradininkas,
matematikas, mechanikas, fizikas, fiziologas
Bernaras le Bovjė de Fontenelis (Bernard le Bovier de Fontenelle) (1657-1757), prancūzų rašytojas, poetas,
dramaturgas, filosofas, eseistas, Pjero Kornelio giminaitis
Aleksandras Sergejevičius Gribojedovas (Алекса́ндр Серге́евич Грибое́дов) (1795-1829),
rusų poetas, dramaturgas, diplomatas, pianistas ir kompozitorius, dvarininkas
Akselis Martinas Fredrikas Miuntė (Axel Martin Fredrik Munthe) (1857-1949), švedų rašytojas, gydytojas
Juozas Kasputis (1867-1943), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
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11 d.
11 d. 115-osios gimimo metinės
11 d. 40-osios mirties metinės
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
13 d.

Jonas Jonušaitis (1886-1956), knygininkas, visuomenės veikėjas, leidyklos darbuotojas
Viktoras Falkenhanas (Viktor Falkenhahn) (1903-1987), vokiečių kalbininkas, vertėjas, publicistas, daktaras,
dėstęs lietuvių kalbą, tyrinėjęs Bretkūno kilmę ir jo gyvenimą
Haris Edmundas Martinsonas (Harry Edmund Martinson) (1904-1978), švedų prozininkas, poetas, septyniasdešimt
antrasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1974 m.)
Pranas Ancevičius (slap. F. Rogūza) (1905-1964), žurnalistas, literatūros kritikas
Antanas Miškinis (1905-1983), poetas, prozininkas, vertėjas, pasipriešinimo dalyvis, „Poezijos pavasario“
laureatas (1981)
Arvydas Vilkaitis (1929-1997), tremtinys, beletristas, tremtinys, girininkas
Algimantas Mackus (1932-1964), poetas, kritikas, eseistas, vienas tragiškiausių išeivijos rašytojų
Kazys Bradūnas (1917-2009), poetas, publicistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
(1992), „Poezijos pavasario“ laureatas (2002)
Romualdas Miečkovskis (g. 1950), poetas, vertėjas
Georgijus Jefremovas (g. 1952), poetas, vertėjas, dramaturgas
Laima V. Sruoginis (Laima Vincė) (g. 1966), vertėja, prozininkė, eseistė
Judita Vaičiūnaitė (1937-2001), XX a. II pusės poetė modernistė, vertėja, „Poezijos pavasario“ laureatė (1978)
Georgijus Jefremovas (g. 1952), Lietuvos ir Rusijos literatas, poetas, vertėjas, dramaturgas, Lietuvos ir Rusijos
rašytojų sąjungų narys
Imanuelis Kantas (Immanuel Kant) (1724-1804), lietuvių kilmės Prūsijos filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos
pradininkas, mokslų daktaras, profesorius
Karlas Liudvikas Bernė (Karl Ludwig Börne, tikr. Juda Löb Baruch) (1786-1837), vokiečių rašytojas, publicistas
Juozas Andziulaitis-Kalnėnas (1864-1916), rašytojas, publicistas, pedagogas, gydytojas, knygnešys, aušrininkas
Jurgis Arnašius (1872-1934), Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, poetas, politinis ir visuomenės veikėjas
Pranė Dundulienė (1910-1991), etnologė, habilituota mokslų daktarė, profesorė
Zita Gaižauskaitė-Vokietaitienė (g. 1951), poetė
Albertas Vytautas Misevičius (1924-1994), rašytojas, žurnalistas, prozininkas, vienas produktyviausių lietuvių
vaikiškos literatūros rašytojų
Zita Gaižauskaitė-Vokietaitienė (g. 1951), poetė
Jonas Liniauskas (g. 1955), poetas, knygų vaikams autorius
Kristijonas Danielius Hasenšteinas (1756-1821), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lietuvių raštijos darbuotojas,
kunigas
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Ivanas Andrejevičius Krylovas (Ива́н Андре́евич Крыло́в) (1769-1844), rusų publicistas, poetas, pasakėtininkas,
leidėjas
Gotlobas Leopoldas Imanuelis Šeferis (Gottlob Leopold Immanuel Schefer) (1784-1862), vokiečių rašytojas,
novelistas, poetas, kompozitorius
Vladimiras Zubovas (1862-1933), grafas, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos rėmėjas, lietuviškų mokyklų
steigėjas
Ignas Lapienis (1891-1960), pedagogas, rašytojas prozininkas
Marija Urniežiūtė-Lambergs (1907-2003), išeivijos poetė
Adomas Pranas Druktenis (g. 1931), kalbininkas, vertėjas
Liūtas Leonidas Mockūnas (1934-2007), žurnalistas, publicistas, prozininkas, redaktorius, išeivijos kūrėjas
Eugenijus Valotka (1938-2015), prozininkas
Vytautas Rudokas (1928-2006), poetas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1976)
Benvenutas Čelinis (Benvenuto Cellini) (1500-1571), italų skulptorius, juvelyras ir rašytojas
Samuelis Batleris (Samuel Butler) (apie 1613-1680), anglų poetas, satyrikas
Karlas Rudolfas Jakobis (Carl Rudolph Jacoby) (1817-1881), Mažosios Lietuvos kalbininkas, evangelikų kunigas,
pedagogas
Vsevolodas Michailovičius Garšinas (Все́волод Миха́йлович Га́ршин) (1855-1888), rusų rašytojas, poetas, meno
kritikas
Pelemas Grenvilis Vudhauzas (Sir Pelham Grenville Wodehouse) (1881-1975), anglų rašytojas, dramaturgas,
poetas, žurnalistas
Donatas Bubinas (1896-1976), prozininkas, vertėjas
Bernardas Brazdžionis (slap. Vytė Nemunėlis, J. Brazaitis) (1907-2002), lietuvių literatūros klasikas, poetas,
dramaturgas, spaudos darbuotojas, muziejininkas, literatūros kritikas, vaikų rašytojas, „Poezijos pavasario“
laureatas (1989)
Gražina Loreta Latonaitė-Packevičienė (1934-2011), prozininkė, gydytoja
Vytautas Sirijos Gira (1911-1997), poetas, prozininkas, vertėjas, gydytojas
Albinas Bernotas (1934-2012), poetas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1984)
Ilzė Butkutė (g. 1984), poetė
Ivan Gažimon (g. 1931), poetas, prozininkas
Gotholdas Efraimas Lesingas (Gotthold Ephraim Lessing) (1729-1781), vokiečių rašytojas, poetas, dramaturgas,
literatūros kritikas švietėjas, meno teoretikas, filosofas
Pjeras Markas Gastonas de Levisas (Pierre-Marc-Gaston de Lévis) (1764-1830), prancūzų rašytojas, filosofas,
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politikas, aforizmų kūrėjas
Klemensas Kairys (1836-1864), kunigas, poetas
Marija Tiškevičiūtė (1871-1943), Lietuvos bajoraitė, Lelijos herbo grafaitė, visuomenės veikėja, lietuvių spaudos
bendradarbė, knygnešių rėmėja, pirmojo lietuviško vaikų darželio įkūrėja
Vladas Audronaša-Suchockis (1904-1971), rašytojas, revoliucionierius
Algimantas Baltakis (g. 1930), poetas, literatūros kritikas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1966)
Algirdas Kuklys (g. 1950), prozininkas
Ričardas Jakutis (g. 1952), publicistas, eseistas, vertėjas, gidas, buvęs kunigas
Mikalojus Daukša (apie 1532-1613), lietuviškos katalikiškos literatūros pradininkas, pirmasis žinomas Didžiosios
Lietuvos kunigaikštystės rašytojas, rašęs lietuvių kalba, vertėjas
Mikalojus Daukša (apie 1532-1613), lietuviškos katalikiškos literatūros pradininkas, pirmasis žinomas Didžiosios
Lietuvos kunigaikštystės rašytojas, rašęs lietuvių kalba, vertėjas
Motiejus Valančius (1801-1875), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, rašytojas, švietėjas,
istorikas, lietuvybės ir blaivybės platintojas, Žemaičių vyskupas, lietuvių tautinio atgimimo lyderis, katalikų
bažnyčios veikėjas, teologijos mokslų daktaras
Džozujė Alesandro Kardučis (tikr. Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci) (1835-1907), italų poetas, septintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1906 m.)
Magdė Bankaitė (1862-1933), knygnešė, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintoja
Antanas Šmulkštys (slap. Paperonis) (1886-1951), Romos katalikų kunigas, lietuvių rašytojas ir vertėjas, politikas
Jonas Basanavičius (1851-1927), tautinio judėjimo veikėjas, kultūros istorikas, aušrininkas, tautosakininkas,
publicistas, gydytojas, istorikas, archeologas, Vasario 16-sios Akto signataras, daktaras
Michalina Navikaitė-Meškauskienė (1907-1990), bibliotekininkė, memuaristė, visuomenės veikėja
Viktoras Miliūnas (1916-1986), dramaturgas, prozininkas, vertėjas
Anatolijus Beriozovas (1922-1986), publicistas, dramaturgas, spaudos, radijo ir televizijos žurnalistas
Bitė Vilimaitė-Šukienė (1943-2014), prozininkė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2003)
Justinas Marcinkevičius (1930-2011), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas, akademikas, „Poezijos
pavasario“ laureatas (1965), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2001)
Moljeras (Moliere; tikr. Žanas Batistas Poklenas) (Jean-Baptiste Poquelin) (1662-1673), prancūzų dramaturgas,
aktorius, teatralas, komedijos meistras
Christianas Johanas Henrikas Heinė (Christian Johann Heinrich Heine) (1797-1856), žydų kilmės vokiečių
rašytojas, poetas, publicistas, literatūros kritikas
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Šmuelis Josefas Agnonas (tikr. Shmuel Yosef Agnon-Halevi Czaczkes) (1888-1970), žydų (Izraelio) rašytojas,
šešiasdešimt antrasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1966 m.)
Anri Periušo (Henri Perruchot) (1917-1967), prancūzų rašytojas, meno kritikas ir istorikas, redaktorius, leidėjas,
dailėtyrininkas
Vladas Braziūnas (g. 1952), poetas, eseistas, vertėjas, fotografas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureatas (2013), „Poezijos pavasario“ laureatas (2015)
Peteris Froindas (Peter Freund) (g. 1952), vokiečių rašytojas, dramaturgas, scenaristas ir prodiuseris
Juozas Jasaitis (1930-2010), literatūrologas, prozininkas
Vytautas Kubilius (1928-2004), literatūrologas, literatūros kritikas
Danutė Krištopaitė (1929-2014), vertėja
Albinas Baranauskas (1924-2013), prozininkas, poetas, vertėjas
Vincas Mickevičius-Kapsukas (1880-1935), publicistas, redaktorius, politinis veikėjas, lietuvių tautinio sąjūdžio
dalyvis, varpininkas, revoliucionierius
Jurga Ivanauskaitė (1961-2007), prozininkė, eseistė, dramaturgė, dailininkė, keliautoja, Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatė (2005)
Kristijonas Donelaitis (1714-1780), evangelikų liuteronų kunigas, poetas, pasaulietinės lietuvių poezijos (lietuvių
grožinės literatūros) pradininkas, poemos „Metai“ autorius, Mažosios Lietuvos (Prūsijos) kultūros veikėjas
Juozapas Vaidila (1817-1879), vertėjas
Algirdas Margeris (tikr. Konstantinas Šeštokas) (1889-1977), gydytojas, rašytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Petronėlė Orintaitė-Janutienė (1905-1999), pedagogė, poetė, prozininkė, išeivijos visuomenės veikėja
Vytautas Šavelis (1928-1996), pedagogas, bibliotekininkas, literatas
Toni Morison (Toni Morrison, tikr. Chloe Ardelia Wofford) (g. 1931), amerikiečių rašytoja, redaktorė, pedagogė,
emeritė, devyniasdešimt pirmoji Nobelio literatūros premijos laureatė (1993 m.)
Vytautas Vitkauskas (1935-2012), kalbininkas, redaktorius
Nijolė Augustinavičiūtė (g. 1951), poetė
Aidas Jurašius (g. 1979), poetas, vertėjas
Rudolfas Andrius Cipelis (Zippel) (1813-1894), knygininkas, vertėjas, leksikografas, kunigas, Mažosios Lietuvos
spaudos darbuotojas
Augustas Šleicheris (1821-1868), vokiečių kalbininkas indoeuropeistas ir lituanistas, parašęs pirmąją mokslinę
lietuvių kalbos gramatiką
Jonas Ferdinandas Kelkis (Kelch) (1801-1877), knygininkas, Mažosios Lietuvos pedagogas, poetas, spaudos ir
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raštijos darbuotojas, vienas iš lietuvių periodinės spaudos pradininkų, pirmojo lietuviško neiliustruoto laikraščio
„Nusidavimai apie Evangelijos praplatinimą“ redaktorius ir leidėjas
Knutas Hamsunas (Knut Hamsun, tikr. Knud Pedersen – Knudas Pedersenas) (1859-1952), norvegų rašytojas,
poetas, dramaturgas, impresionistas, dvidešimtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1920 m.)
Andrė Polis Gijomas Židas (André Paul Guillaume Gide) (1869-1951), prancūzų prozininkas, dramaturgas,
eseistas, keturiasdešimt trečiasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1947 m.)
Kristupas Urėdaitis (1871-1913), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, prekybininkas
Antanas Garmus (1881-1955), gydytojas, prozininkas, visuomenės veikėjas, knygnešys, vertėjas
Ignas Končius (1886-1975), fizikas, etnografas, kraštotyrininkas, pedagogas, visuomenės ir kultūros veikėjas,
spaudos bendradarbis, menininkas, profesorius
Renė Šaras (René Char) (1907-1988), prancūzų poetas, vienas žymiausių XX a. lyrikų
Halina Didžiulytė-Mošinskienė (1911-2004), pedagogė, prozininkė, publicistė, visuomenininkė, išeivijos rašytoja
Juozas Bulota (1918-1994), žurnalistas, rašytojas
Nelė Harpera Li (Nelle Harper Lee) (1926-2016), amerikiečių rašytoja
Umbertas Eko (Umberto Eco) (1932-2016), italų kalbos tyrinėtojas, rašytojas, filosofas, literatūros kritikas
Leona Petkevičiūtė-Korkutienė (1934-2015), gydytoja, dramaturgė, poetė, publicistė, fotografė
Gintaras Grajauskas (g. 1966), poetas, eseistas, dramaturgas, prozininkas, dainų autorius ir atlikėjas, „Poezijos
pavasario“ laureatas (2000)
Aleksandras Dambrauskas (slap. Adomas Jakštas) (1860-1938), visuomenės veikėjas, poetas, literatūros kritikas,
matematikas, filosofas ir teologas, kunigas, akademikas
Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė (slap. Žvirgždė) (1891-1980), prozininkė, poetė, spaudos darbuotoja
Ernestas Vilhelmas Berbomas (Wilhelm Ernst Beerbohm) (1786-1865), poetas, etnografas, Mažosios Lietuvos
(Prūsijos) tautosakos (liaudies dainų), kalbinės medžiagos rinkėjas
Jonas Kaluškevičius (1862-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Kaluškevičius (1862-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Česlovas Kavaliauskas (1923-1997), kunigas, teologas, poetas, Biblijos vertėjas
Leonas Zaleckis (1929-2003), prozininkas
Rita Klingaitė-Vinciūnienė (1944-2015), prozininkė, publicistė, eseistė, pedagogė
Povilas Beresnevičius (1837-1888), kunigas, religinių raštų leidėjas
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Vydūnas (tikr. Vilhelmas Storosta; (Wilhelm Storost) (1868-1953), didysis lietuvių humanistas, žymiausias Mažosios
Lietuvos kultūros veikėjas, filosofas, rašytojas, pedagogas
Šarūnas Leonavičius (g. 1960), dailininkas, knygų (dažniausiai grožinių kūrinių) grafikas
Mykolas Merlinas (Michael Mörlin) (1641-1708), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lietuvių raštijos darbuotojas,
lietuvių kalbos norminimo pradininkas
Jonas Lechavičius (1819-1861), knygų rengėjas spaudai, lietuvių raštijos kūrėjas
Vincas Jonas Markevičius (1866-1938), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jurgis Gegužis (1877-1943), knygininkas, Mažosios Lietuvos knygnešys, spaudos darbuotojas, redaktorius,
prozininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Michailas Aleksandrovičius Šolochovas (Михаи́л Алекса́ндрович Шо́лохов) (1905-1984),
ukrainiečių kilmės rusų rašytojas, scenaristas, šešiasdešimt pirmasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1965
m.)
Mamertas Indriliūnas (1920-1945), rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas, partizanas
Kęstutis Antanas Trimakas (1930-2013), kunigas jėzuitas, psichologas, redaktorius
Petras Dirgėla (1947-2015), prozininkas, eseistas, vienas ryškiausių istorinio, istoriosofinio romano kūrėjų,
lietuviško epo autorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2003)
Emilija Liegutė-Balionienė (g. 1930), prozininkė, dramaturgė
Čakas Palanikas (Charles Michael "Chuck" Palahniuk) (g. 1962), amerikiečių rašytojas, žurnalistas
Artūras Šopenhaueris (Arthur Schopenhauer) (1788-1860), vokiečių filosofas, iracionalizmo šalininkas,
mizantropas
Raselas Džeimsas Lovelis (Russell James Lowell) (1819-1891), amerikiečių poetas, pedagogas, eseistas, literatūros
kritikas, redaktorius, diplomatas
Kristianas Nestelas Bouvis (Christian Nestell Bovee) (1820-1904), amerikiečių rašytojas, satyrikas
Pjeras Žiulis Renaras (Pierre-Jules Renard) (1864-1910), prancūzų rašytojas, dramaturgas, literatūros kritikas,
aforizmų ir dienoraščio autorius
Kazimieras Pakalniškis (slap. Dėdė Atanazas) (1866-1933), kunigas, publicistas, rašytojas, redaktorius, blaivybės
propaguotojas
Pranciškus Vasiliauskas (slap. Meškuitis, P. D., X. X., Varniškis, Pr. V., Betygalietis) (1871-1955), kunigas,
publicistas, memuaristas
Juozas Gabrys-Paršaitis (1880-1951), visuomenės veikėjas, literatūrologas, publicistas
Stefanas Cveigas (Stefan Zweig) (1881-1942), austrų rašytojas, dramaturgas, literatūros kritikas, žurnalistas,
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biografas
Jonas Žalpys (1885-1972), dramaturgas
Motiejus Lukšys (1907-1996), prozininkas, dramaturgas, pedagogas
Jonas Sadūnas-Sadaunykas (g. 1925), žurnalistas, rašytojas, publicistas
Eugenijus Ališanka (g. 1960), poetas, eseistas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (2012)
Alfonsas Jocys (1946-1996), poetas
Juozas Zauka (1862-1943), vargonininkas, chorvedys, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Polis Klodelis (Paul Claudel) (1868-1955), prancūzų rašytojas, simbolistinės kūrybos poetas, dramaturgas, eseistas,
publicistas, diplomatas
Vilius Bajoras-Bajoraitis (1899-1979), knygininkas, režisierius, pedagogas, vadovėlių autorius, lietuviškų chorų
dirigentas, kompozitorius
Teofilija Dragūnaitė-Vaičiūnienė (1899-1995), dramos teatro aktorė, poeto ir dramaturgo Petro Vaičiūno žmona
Petras Gaulė (1923-1993), poetas, dainų autorius
Petronėlė Česnulevičiūtė (1925-2011), literatūros tyrinėtoja, dramaturgė
Povilas Pečeliūnas (slap. A. Vientautas) (1928-1990), bibliofilas, poetas, prozininkas, publicistas, rezistentas
Gediminas Isokas (g. 1931), prozininkas, publicistas, žurnalistas
Jonas Jablonskis (slap. Rygiškių Jonas) (1860-1930), kalbininkas, vadinamas lietuvių bendrinės kalbos tėvas
Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-1640), lenkų kilmės poetas, literatūros teoretikas, jėzuitas, profesorius,
teologijos daktaras, amžininkų pramintas „Sarmatų Horacijumi
Georgas Kristofas Lichtenbergas (Georg Christoph Lichtenberg; pseudonimai - Emanuel Candidus, Paul
Ehrenpreis, Conrad Photorin) (1742-1799), vokiečių rašytojas, publicistas, meno kritikas, satyrikas, aforizmų
meistras, fizikas
Karlas Rudolfas Jakobis (Carl Rudolph Jacoby) (1817-1881), Mažosios Lietuvos kalbininkas, evangelikų kunigas,
pedagogas
Motiejus Juodišius (1854-1910), JAV lietuvių prozininkas ir vertėjas
Kazys Žitkevičius (slap. Vincas Stonis) (1893-1986), kunigas, poetas, vertėjas, Kauno kunigų seminarijos rektorius
Aldona Liobytė-Paškevičienė (1915-1985), vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja, aktorė
Pijus Petrukaitis (1917-1958), poetas
Algimantas Kezys (1928-2015), fotografas, JAV lietuvių kultūros veikėjas, prozininkas, filmografijos specialistas
Petras Naraškevičius (g. 1940), prozininkas, žurnalistas
Antanas Masionis (1941-1974), poetas, literatūros kritikas
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Kęstutis Navakas (g. 1964), poetas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas (2006), „Poezijos pavasario“ laureatas (2014)
Džovanis Piko dela Mirandola (Giovanni Pico della Mirandola) (1463-1491), italų filosofas, vėlyvojo Renesanso
atstovas, humanistas
Karlas Frydrichas Majus (Karl Friedrich May) (1842-1912), vokiečių rašytojas, poetas, nuotykių literatūros
kūrėjas, kompozitorius, scenaristas
Juozas Petrulis (1895-1982), pedagogas, poetas, dramaturgas, literatūros kritikas ir tyrinėtojas, kraštotyrininkas,
medžio drožėjas, muzikos mylėtojas
Ona Matusevičiūtė (1908-2002), prozininkė, vertėja, tremtinė
Tenesis Viljamsas (pseudonimas - Tennessee Williams, tikr. Tomas Lanieris Viljamsas III (Thomas Lanier Williams
III)) (1911-1983), amerikiečių prozininkas, dramaturgas
Antonis Berdžesas (Anthony Burgess, tikr. John Anthony Burgess Wilson) (1917-1993), anglų rašytojas,
literatūrologas, vertėjas, žurnalistas, kompozitorius, kritikas
Arnoldas Piročkinas (g. 1931), mokytojas, kalbininkas, istorikas, vertėjas, kultūrininkas
Faustas Kirša (1891-1964), poetas, vienas lietuvių simbolistinės poezijos pradininkų, publicistas
Mykolas Sluckis (1928-2013), prozininkas
Karlas Majus (Karl Friedrich May) (1842-1912), vokiečių rašytojas, nuotykinės literatūros atstovas
Kristoferis Marlou (Christopher Marlowe; žinomas kaip Kit Marlowe) (1564-1593), anglų poetas, dramaturgas,
vertėjas
Viktoras Hugo (Victor Marie Hugo - Viktoras Marijus Hugo) (1802-1885), prancūzų poetas, dramaturgas,
romanistas, prancūzų romantizmo teoretikas, tapytojas ir dizaineris
Vincentas Juzumas (1819-1901), kunigas, raštijos darbuotojas, lietuviškų religinių knygelių rašytojas
Ostinas O'Melis (Austin O'Malley) (1858-1932), amerikiečių rašytojas, gydytojas, aforizmų meistras
Pranciškus Masilionis (1902-1980), kunigas, poetas
Stasys Anglickis (1905-1999), poetas, prozininkas, vertėjas, pedagogas, visuomenės veikėjas, Žemaičių rašytojų
sąjūdžio organizatorius
Aleksandras Sokolovskis (g. 1935), poetas
Ričardas Mikutavičius (1935-1998), kunigas, poetas, kolekcininkas, kultūros ir visuomenės veikėjas, šviesuolis

26 d.
26 d.
26 d.

Kazimiera Smilgevičienė (1937-2008), tautodailininkė, poetė
Alma Lapinskienė (g. 1946), literatūrologė, vertėja
Lina Navickaitė-Greičiuvienė (g. 1971), prozininkė, eseistė, poetė

24 d. 555-osios gimimo metinės
25 d.
25 d.
25 d.
25 d. 35-osios mirties metinės
25 d.
25 d.
25 d.
25 d. 5-osios mirties metinės
25 d.
26 d.
26 d.
26 d.
26 d.
26 d.
26 d.
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26 d.
26 d.
26 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d. 95-osios gimimo metinės
27 d.
27 d.
27 d.
27 d. 55-osios gimimo metinės
27 d. 70-osios gimimo metinės
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
28 d. 485-osios gimimo metinės
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.

Julius Anusavičius (1825-1907), poetas, 1863 m. sukilimo dalyvis
Albertas Skyrelis (1936-2012), poetas, vertėjas, satyrikas, humoristas
Viktoras Hugo (Victor Marie Hugo) (1802-1885), prancūzų poetas, dramaturgas, romanistas, tapytojas ir dizaineris
Frydrichas Pretorijus (1624-1695), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) giesmių eiliuotojas, vertėjas, leksikografas
Henris Vodsvertas Longfelas (Henry Wadsworth Longfellow) (1807-1882), amerikiečių rašytojas, poetas,
pedagogas
Motiejus Gustaitis (1870-1927), Romos katalikų dvasininkas, kunigas, vienas iš pirmųjų poetų simbolistų, vertėjas,
literatūros ir kultūros tyrinėtojas, pedagogas
Džonas Ernestas Steinbekas (John Ernst Steinbeck) (1902-1968), amerikiečių rašytojas, natūralistas, penkiasdešimt
aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1962 m.), karo korespondentas
Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910-1995), rašytoja, vertėja
Pranas Genevičius (1923-2003), kunigas, poetas
Vytautas Nedzinskas (1940-2002), gamtininkas, rašytojas, gamtos mokslų daktaras, publicistas
Liuda Jonušienė (slap. Tilė Vakarė) (g. 1956), prozininkė, eseistė, dramaturgė
Gintaras Lazdynas (g. 1959), literatūros tyrinėtojas
Mėta Žukaitė-Mikelaitienė (g. 1963), vertėja
Ramūnas Kasparavičius (g. 1948), poetas, prozininkas
Petronėlė Bartnikaitė-Rūtelionienė (1893-1985), prozininkė, pedagogė
Vytautas Jonas Bagdanavičius (1908-2001), kunigas, rašytojas, spaudos darbuotojas
Algirdas Julius Greimas (1917-1992), mokslininkas, lietuvių kilmės prancūzų semiotikas, eseistas, kalbininkas,
mitologijos tyrinėtojas
Pranė Dundulienė (1910-1991), etnologė, habilituota daktarė, profesorė
Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910-1995), rašytoja, vertėja
Edmundas Simanaitis (1929-2017), poetas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas
Mišelis de Montenis (Michel de Montaigne; tikr. Michel Eyquem de Montaigne) (1533-1592),
prancūzų rašytojas, filosofas
Lozorius Zengštokas (Lazarus Sengstock) (1562-1621), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lietuviškos raštijos
darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas
Juzė Liuda Augustaitytė-Vaičiūnienė (1895-1974), poetė, pedagogė
Vladas Vailionis (1922-1994), miškininkas, mechanikos inžinierius, išeivijos rašytojas
Aleksandras Dokšus (1927-2014), prozininkas, pedagogas
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28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
29 d.
29 d.
(minima 28 d.)

Marija Jurgita Saulaitytė-Stankuvienė (Stankus-Saulaitė) (g. 1941), išeivijos poetė
Nerijus Cibulskas (g. 1987), poetas
Jonas Kaminskas (1929-1966), literatūros tyrinėtojas, kritikas
Augustinas Gricius (1899-1972), prozininkas, dramaturgas, vertėjas, visuomenės veikėjas
Juozas Aputis (1936-2010), prozininkas, vertėjas, redaktorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureatas (2005)
Jonė Balčiūnaitė (tikr. Janė Naruševičienė) (1948-2016), prozininkė
Fiodoras Aleksandrovičius Abramovas (Фёдор Алекса́ндрович Абра́мов) (1920-1983), rusų rašytojas,
literatūrologas, publicistas
Justinas Sajauskas (g. 1944), prozininkas

Kovas
1 d. 385-osios mirties metinės
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
2 d. 185-osios gimimo metinės
2 d.
2 d.
(mirties mėnuo ir diena nežinoma)

Džordžas Herbertas (George Herbert) (1593–1633), anglų rašytojas, poetas metafizikas, oratorius, anglikonų
šventikas
Jonas Pašakauskis (1684-1756), kunigas, jėzuitas, istorikas, literatas, vienas pirmųjų Lietuvos kalendorių
sudarytojų, filosofijos mokslų daktaras, profesorius
Juozas Vilkutaitis-Keturakis (1869-1948), dramaturgas, visuomenės veikėjas, teisininkas, Antano Vilkutaičio
jaunesnysis brolis
Kazimieras Urbonavičius (1874-1952), kunigas, išeivijos poetas, publicistas, vertėjas, visuomenės veikėjas
Pranas Genys (1902-1952), poetas, muziejininkas, kraštotyrininkas
Kazys Umbrasas (1916-1970), literatūros tyrinėtojas, prozininkas, vertėjas
Julius Viktoras Kaupas (1920-1964), gydytojas, rašytojas, urbanistinės pasakos pradininkas lietuvių literatūroje,
eseistas, literatūros kritikas
Almis Grybauskas (g. 1947), poetas, vertėjas
Juozas Šikšnelis (slap. Raidas Dubrė) (g. 1950), prozininkas, dramaturgas
Danutė Paulauskaitė (1945-2004), poetė, eseistė
Kazys Eitutavičius (1833-1906), kunigas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jevgenijus Abramovičius Baratinskis (Евге́ний Абра́мович Бараты́нский) (1800-1844), rusų poetas, vertėjas
Kazys Eitutavičius (1833-1906), kunigas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas

32

2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 130-osios gimimo metinės
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 30-osios gimimo metinės
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d. 65-osios gimimo metinės
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d. 105-osios gimimo metinės
4 d. 95-osios gimimo metinės
4 d. 15-osios mirties metinės
4 d.

Juozas Balbata (1851-1940), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, švietėjas
Jonas Žilius-Jonila (tikr. Žilinskas) (1870-1932), poetas, kunigas, vertėjas, redaktorius, visuomenės veikėjas
Vincas Jakštys (slap. Senas Vincas) (1880-1961), prozininkas, dramaturgas
Juozas Gurauskis (1884-1911), prozininkas, publicistas
Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė (1888-1968), poetė, prozininkė, dramaturgė, dailininkė
Oskaras Vladislovas Liubičius-Milošas-Milašius (pranc. Oscar Vladislas de Lubicz Milosz) (1877-1939), lietuvių
kilmės prancūzų rašytojas, poetas, filosofas, diplomatas
Marija Mašiotaitė-Urbšienė (1895-1959), istorikė, bibliografė, rašytojo Prano Mašioto dukra
Juozas Paukštelis (tikr. Ptašinskas) (1899-1981), prozininkas, dramaturgas, vertėjas
Juozas Čyžius (1907-1971), žurnalistas, dramaturgas
Česlovas Masaitis (1912-2007), matematikas, poetas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, daktaras
Aldona Gustas (g. 1932), rašytoja, dailininkė, išeivijos kūrėja
Ramunė Brundzaitė (g. 1988), poetė, vertėja, publicistė
Marija Šveikauskaitė-Klevinskienė (1893-1934), prozininkė
Aleksandras Lysovas (1947-2009), poetas, literatūrologas
Regimantas Tamošaitis (g. 1956), literatūrologas, eseistas
Julius Keleras (g. 1961), poetas, vertėjas, dramaturgas, fotografas
Juozas Erlickas (g. 1953), poetas, prozininkas, dramaturgas, satyrikas, dainininkas, publicistas, Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1997)
Nikolajus Vasiljevičius Gogolis (Никола́й Васи́льевич Го́голь; tikr. Никола́й Васи́льевич Го́голь-Яно́вский –
Nikolajus Vasiljevičius Gogolis-Janovskis) (1809-1852), ukrainiečių kilmės rusų rašytojas, dramaturgas, poetas,
kritikas, publicistas, literatūros klasikas
Juozas Čepukaitis (1870-1923), publicistas, prozininkas, dramaturgas
Antanina Šalčiuvienė (tikr. Magdelena Ona Gustaitytė-Šalčiuvienė) (1894-1958), rašytoja, pedagogė, visuomenės
veikėja
Elena Iešmantaitė-Dervojedaitienė (slap. Baltijos Žuvėdra) (1905-1987), poetė, prozininkė
Kazimieras Žoromskis (1913-2004), dailininkas, tapytojas, rašytojas
Jonas Lapašinskas (1923-1997), poetas, žurnalistas, redaktorius
Sebastijanas Žaprizo (Sébastien Japrisot, tikr. Jean-Baptiste Rossi) (1931-2003), italų kilmės prancūzų rašytojas,
vertėjas, kino scenaristas ir režisierius
Kęstutis Arlauskas (1936-2009), prozininkas, publicistas
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4 d.

6 d.

Juozas Almis Jūragis (1917-2014), poetas, žurnalistas, redaktorius, vertėjas, Australijos lietuvių visuomenės
veikėjas
Ugnė (Karvelytė) Karvelis (1935-2002), prancūziškai rašiusi prozininkė, vertėja, literatūros kritikė
Veronika Vildžiūnaitė-Žukienė (g. 1941), dailininkė, skulptorė, poetė
Tomas Hobsas (Thomas Hobbes; tikr. Thomas Hobbes of Malmesbury) (1588-1679), anglų filosofas materialistas,
politikos teoretikas
Hipolitas Adolfas Tenas (Hippolyte Adolphe Taine) (1828-1893), prancūzų rašytojas, filosofas, estetikas,
pozityvizmo šalininkas, istorikas, psichologas
Vladas Putvinskis-Pūtvis (1873-1929), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, visuomenės ir
kultūros veikėjas, publicistas, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje, Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjas
Ana Andrejevna Achmatova (А́нна Андре́евна Ахма́това, tikr. А́нна Андре́евна Горéнко - Ana Andrejevna
Gorenko) (1889-1966), rusų rašytoja, poetė, literatūrologė, literatūros kritikė, vertėja, Nobelio literatūros premijos
nominantė (1965 m.)
Pranas Daugininkaitis (1900-1976), poetas
Jonas Grinius (1902-1980), rašytojas, menotyrininkas, literatūros kritikas ir istorikas, estetikos tyrinėtojas
Vilius Pėteraitis (1914-2008), kalbininkas, lingvistas, žodynininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas
Mo Janas (Mo Yan, Mo Yen-Guan Moye) (g. 1955), kinų prozininkas (romanistas), šimtas dešimtasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (2012 m.)
Artūras Heilis (Arthur Hailey) (1920-1991), anglų kilmės kanadiečių rašytojas prozininkas
Jonas Lankutis (1925-1995), literatūros tyrinėtojas, kritikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras
Giedra Radvilavičiūtė (g. 1960), prozininkė, eseistė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė
(2015)
Nikola Sebastjenas de Šamforas (Nicolas Chamfort, tikr. Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort) (1741-1794),
prancūzų rašytojas, poetas, dramaturgas, žurnalistas, švietėjas, moralistas
Elizabeta Baret Brauning (Elizabeth Barrett Browning; mergautinė – Moulton-Barrett) (1806-1861), anglų poetė

6 d.
6 d. 130-osios mirties metinės
6 d.
6 d.
6 d.
6 d. 45-osios mirties metinės

Piotras Pavlovičius Jeršovas (Пётр Па́влович Ершо́в) (1815-1869), rusų poetas, dramaturgas, pasakininkas
Luiza Mei Alkot (Louisa May Alcott) (1832-1888), amerikiečių rašytoja
Povilas Beresnevičius (1837-1888), kunigas, religinių raštų leidėjas
Kazys Barysas (1867-1922), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Strazdas-Jaunutis (1886-1972), dramaturgas, vertėjas, spaudos darbuotojas, mėgėjų teatro veikėjas
Perlė Bak (Pearl Buck; pseudonimas – John Sedges; tikr. Pearl Sydenstricker Buck; kin. 赛珍珠, Sài Zhēnzhū)

4 d.
4 d.
5 d. 430-osios gimimo metinės
5 d. 125-osios mirties metinės
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d. 10-osios mirties metinės
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
6 d.
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6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d. 85-osios gimimo metinės
6 d.
6 d.
6 d. 5-osios mirties metinės
6 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.

(1892-1973), amerikiečių rašytoja, scenaristė, žurnalistė, trisdešimt aštuntoji Nobelio literatūros premijos laureatė
(1938 m.), žmogaus teisių aktyvistė
Stanislovas Ježis Lecas (Stanisław Jerzy Lec) (1909-1966), lenkų rašytojas satyrikas, poetas, filosofas, aforizmų
meistras
Leonardas Žitkevičius (1914-1995), poetas, žurnalistas, redaktorius
Julius Viktoras Kaupas (1920-1964), gydytojas, rašytojas, urbanistinės pasakos pradininkas lietuvių literatūroje,
eseistas, literatūros kritikas
Aizekas Azimovas (Айзек Азимов, tikr. Исаáк Ю́дович Ози́мов) (1920-1992), rusų kilmės amerikiečių rašytojas,
mokslinės fantastikos kūrėjas, mokslo populiarintojas, biochemijos profesorius
Gabrielis Garsija Markesas (Gabriel José de la Concordia García Márquez) (1927-2014), kolumbiečių magiškojo
realizmo rašytojas, prozininkas, žurnalistas, leidėjas, politinis veikėjas, aštuoniasdešimtasis Nobelio literatūros
premijos laureatas (1982 m.)
Fazilis Abdulovičius Iskanderas (Фазиль Абдул-иҧа Искандер) (1929-2016), abchazų kilmės rusų prozininkas,
poetas, eseistas
Henrikas Algis Čigriejus (1933-2016), poetas, prozininkas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1992),
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2011)
Jonas Šliūpas (1861-1944), sociologas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, gydytojas, aušrininkas, visuomenės
veikėjas
Albinas Valentinas (1908-1967), spaudos darbuotojas, humoristas, redaktorius
Alfredas Franckaitis (1921-2013), poetas, vertėjas
Mikelandželas Buonarotis (Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni) (1475-1564), italų dailininkas,
skulptorius, architektas, poetas
Evaldas Christianas fon Kleistas (Ewald Christian von Kleist) (1715-1759), vokiečių rašytojas, poetas,
dramaturgas
Pjeras Markas Gastonas de Levisas (Pierre-Marc-Gaston de Lévis) (1764-1830), prancūzų rašytojas, filosofas,
politikas, aforizmų kūrėjas
Viljamas Eleris Čeningas (William Ellery Channing) (1780-1842), amerikiečių rašytojas, unitarizmo įkūrėjas
Vytautas Jonas Nistelis (1922-1986), architektas, poetas, vertėjas, eseistas
Birutė Teresė Toleikytė-Lengvenienė (1942-2010), pedagogė, rašytoja
Vasilijus Goloborodka (Васи́ль Іва́нович Голоборо́дько) (g. 1945), ukrainiečių poetas
Enrika Striogaitė (g. 1967), poetė
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7 d.
7 d.
7 d.
8 d.
8 d.
8 d. (nužudytas)
8 d.
8 d.
8 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d. 110-osios mirties metinės
9 d.
9 d. 90-osios gimimo metinės
9 d.
9 d.
10 d. 170-osios mirties metinės

Martynas Sederevičius (1829-1907), kunigas, religinių raštų leidėjas, vertėjas, knygnešys, lietuviškos spaudos
platinimo organizatorius (vadintas „Knygnešių tėvu“)
Aleksandras Lysovas (1947-2009), poetas, literatūrologas
Ramutė Ramunienė (1918-2015), vertėja
Šatrijos Ragana (tikr. Marija Pečkauskaitė) (1877-1930), prozininkė, vertėja, pedagogė
Kazimieras Čiplys (slap.Vijūnas) (1897-1950), kunigas, dramaturgas
Stasys Zajančkauskas (1911-1947), poetas, redaktorius
Stasė Baleišienė (1927-1993), pedagogė, poetė
Jurijus Sergejevičius Rytcheu (Ю́рий Серге́евич Рытхэ́у) (1930-2008), čiukčių rašytojas, čiukčių literatūros
pradininkas
Romualdas Neimantas (1939–2009), prozininkas, keliautojas, istorijos mokslų daktaras, kultūros istorikas,
orientalistikos tyrinėtojas, vertėjas
Pirmą kartą paminėta Lietuva (1009 m.)
Antanas Strazdas (Strazdelis) (1760-1833), poetas, kunigas
Šarlis Pjeras Bodleras (Charles Pierre Baudelaire) (1821-1867), prancūzų poetas, kritikas, eseistas, vertėjas,
dekadentizmo ir simbolizmo estetikos kūrėjas
Jonas Skruodys (1882-1935), kunigas, literatas
Eleonora Pabiržytė (1905-1970), savamokslė prozininkė
Johanesas Bobrovskis (Johannes Bobrowski) (1917-1965), vokiečių rašytojas, poetas, Mažosios Lietuvos krašto
puoselėtojas
Algirdas Julius Greimas (1917-1992), mokslininkas, lietuvių kilmės prancūzų semiotikas, eseistas, kalbininkas,
mitologijos tyrinėtojas
Kazys Boruta (1905-1965), prozininkas, poetas, vertėjas, politikas
Kazimieras Jaunius (1848-1908), kunigas, teologas, kalbininkas, profesorius
Kostas Kubilinskas (1923-1962), vaikų poetas
Leonas Bušma (g. 1928), lietuvių prozininkas
Dalia Lenkauskienė (1937-2015), vertėja, redaktorė
Liudas Giraitis (g. 1957), matematikas, poetas, eseistas, vertėjas, fizinių mokslų daktaras
Simonas Tadas Stanevičius (1799-1848), pirmasis profesionalus lietuvių filologas, lietuvių literatūros klasikas,
poetas, tautosakininkas, istorikas, kultūros veikėjas
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10 d.
10 d.
10 d. 75-osios mirties metinės
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d. (gimimo mėnuo ir diena
nežinoma)
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d. 85-osios gimimo metinės
11 d.
11 d.
12 d.
12 d.

Orizonas Svetas Mardenas (Orison Swett Marden) (1850-1924), amerikiečių rašytojas, psichologas
Liudvikas Jakavičius (1871-1941), knygnešys, leidėjas, knygininkas, liaudies teatro veikėjas
Julius Baniulis (1880-1943), poetas, JAV lietuvių kultūros veikėjas, literatas, vertėjas
Michailas Afanasjevičius Bulgakovas (Михаи́л Афана́сьевич Булга́ков) (1891-1940), rusų rašytojas, dramaturgas,
teatro režisierius, aktorius
Justinas Marcinkevičius (1930-2011), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas, akademikas, „Poezijos
pavasario“ laureatas (1965), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2001)
Vladas Dautartas (1927-2000), rašytojas, eseistas, dramaturgas
Sergejus Aleksandrovičius Abramovas (Серге́й Алекса́ндрович Абра́мов) (g. 1944),
rusų fantastikos rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas
Dalia Milukaitė-Buragienė (g. 1949), poetė, medikė
Ernestas Vilhelmas Berbomas (Wilhelm Ernst Beerbohm) (1786-1865), poetas, etnografas, Mažosios Lietuvos
(Prūsijos) tautosakos (liaudies dainų), kalbinės medžiagos rinkėjas
Klodas Tiljė (Claude Tillier) (1801-1844), prancūzų rašytojas, publicistas
Jonas Matas Slančiauskas (1850-1924), siuvėjas, vargonininkas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos
platintojas, visuomenės veikėjas, aušrininkas, publicistas, tautosakos rinkėjas
Pranas Juškys (1871-1939), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Antanas Gudaitis (1872-1937), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Antanas Gudaitis (1872-1937), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Džonas Vindemas (John Wyndham; tikr. John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris) (1903-1969), anglų
rašytojas, mokslinės fantastikos kūrėjas
Eugenija Šimkūnaitė (1920-1996), žiniuonė, žolininkė, botanikė, geografė, etnografė, vaistininkė, gydytoja
Zenta Tenisonaitė-Helleman (1925-2001), išeivijos poetė, vertėja, dailininkė
Elena Kurklietytė-Bubnienė (g. 1933), žurnalistė, prozininkė
Marija Macijauskienė (g. 1930), poetė, prozininkė, eseistė
Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė (g. 1947), poetė
Jokūbas Perkūnas (1665-1711), evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos (Prūsijos) raštijos kūrėjas
Marija fon Ebner-Ešenbach (Marie Freifrau Ebner von Eschenbach) (1830-1916), austrų rašytoja, dramaturgė
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12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d. 90-osios gimimo metinės
12 d.
12 d.
12 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d. 60-osios mirties metinės

Frydrichas Vilhelmas Zybertas (Wilhelm Friedrich Siebert) (1833-1900), knygininkas, spaustuvės ir leidyklos,
veikusios 1865-1944 m. Klaipėdoje, smulkių leidinių lietuvių kalba, skirtų Mažajai Lietuvai, ir kitų periodinių
leidinių savininkas
Antanas Bataitis (1854-1932), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Kazimieras Ralys (1885-1958), prozininkas, dramaturgas
Jonas Žalpys (1885-1972), dramaturgas
Albinas Baltramiejūnas-Gilbonis (1905-1941), poetas, žurnalistas, Rainių kankinys
Antanas Gustaitis (1907-1990), poetas, dramaturgas, vienas lietuvių radijo dramaturgijos pradininkų
Džekas Keruakas (Jack Kerouac; tikr. Jean-Louis Lebris de Kérouac – Džekas Luisas Lebris de Keruakas) (19221969), prancūzų kilmės amerikiečių rašytojas, poetas, bytnikų judėjimo pradininkas
Haris Harisonas (Harry Harrison, tikr. Henry Maxwell Dempsey) (1925-2012), amerikiečių mokslinės fantastikos
rašytojas, redaktorius
Edvardas Franklinas Olbis III (Edward Franklin Albee III) (1928-2016), amerikiečių prozininkas, dramaturgas,
absurdo teatro atstovas
Robertas Keturakis (g. 1935), poetas, prozininkas, vertėjas, eseistas, publicistas, „Poezijos pavasario“ laureatas
(1988)
Vigmantas Butkus (g. 1965), literatūrologas, eseistas
Eglė Perednytė (g. 1981), poetė
Nikola Bualo-Depreo (Nicolas Boileau-Despréaux) (1636-1711), prancūzų poetas, literatūros kritikas, klasicizmo
teoretikas
Gotfrydas Ostermejeris (1716-1800), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) evangelikų liuteronų kunigas, pirmasis lietuvių
literatūros istorikas, kalbininkas, teoretikas, kritikas, lietuvių raštijos darbuotojas, vienas lietuvių knygotyros
pradininkų
Nikola Sebastjenas de Šamforas (Nicolas Chamfort, tikr. Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort) (1741-1794),
prancūzų rašytojas, poetas, dramaturgas, žurnalistas, švietėjas, moralistas
Vincentas Jarulaitis (1859-1939), kunigas, klebonas, visuomenininkas, lietuvybės puoselėtojas
Konstantinas Narkevičius (1860-1946), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886-1958), rašytoja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, prozininkė, poetė,
vertėja, visuomenės veikėja
Ivas Andričius (Ivo Andrić) (1892-1975), serbų-kroatų rašytojas, novelistas, diplomatas, penkiasdešimt septintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1961 m.)
Stasys Kapnys (tikr. Kanapienis) (1896-1958), poetas, prozininkas, dramaturgas, žurnalistas, vertėjas
38

13 d.
13 d.
13 d. 85-osios gimimo metinės
13 d.
13 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d. 15-osios mirties metinės
14 d. 135-osios mirties metinės
14 d.
14 d. 95-osios gimimo metinės
14 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d. 85-osios mirties metinės
15 d.
16 d.
16 d.
16 d.

Giorgas Seferis, tikr. Seferiadis (Giorgos Seferis, tikr. Giōrgios Stylianou Seferiadēs; Yeoryios Stilianou
Sepheriades) (1900-1971), graikų rašytojas, penkiasdešimt devintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1963
m.)
Eduardas (Edvardas) Viskanta (1902-2002), vertėjas, pedagogas, žurnalistas, redaktorius
Apolinaras Čepulis (g. 1933), prozininkas
Bronius Dirmauskas (1912-1961), poetas
Icchokas Meras (1934-2014), prozininkas, scenaristas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (2010)
Jonas Balvočius-Gerutis (1842-1915), kunigas, prozininkas, vertėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos
platintojas, mokslo populiarintojas
Juozas Šmulkštys (1866-1931), kunigas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozas Sakalas (1896-1984), teisininkas, politikas, poetas
Jeronimas Ignatonis (1902-1968), prozininkas, pedagogas, chorvedys, redakcijos darbuotojas
Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (slap. Lazdynų Pelėda) (1867-1926), prozininkė, visuomenės veikėja
Halina Nastopkaitė-Korsakienė (1910-2003), prozininkė, vertėja
Karlas Marksas (Karl Heinrich Marx) (1818-1883), vokiečių filosofas, marksizmo pradininkas
Juozas Parojus (tikr. Paršelis) (1917-1970), poetas, prozininkas
Rūta Kleva (Kleopatra) Mickevičiūtė-Vidžiūnienė (1923-2000), pedagogė, žurnalistė, publicistė, prozininkė
Kazimieras Vilius Laužikas (1936-2007), vaikų poetas, žurnalistas, redaktorius
Paulius Heizė (tikr. Paul Johann Ludwig von Heyse – Paulius Johanas Liudvikas fon Heizė) (1830-1914), vokiečių
rašytojas, poetas, dramaturgas, vertėjas, vienuoliktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1910 m.)
Jonas Kumetis (1861-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Pranciškus Vasiliauskas (slap. Meškuitis, P. D., X. X., Varniškis, Pr. V., Betygalietis) (1871-1955), kunigas,
publicistas, memuaristas
Antanas Rimydis (1905–1994) , poetas, prozininkas, vertėjas, keturvėjininkų sąjūdžio narys
Petras Karuža (slap. Kapsainis) (1908-1933), žurnalistas, poetas
Mykolas Karčiauskas (g. 1939), poetas, prozininkas
Knygnešio diena
Siuli Priudomas (Sully-Prudhomme; tikr. René François Armand Prudhomme – Renė Fransua Armanas Priudomas)
(1839-1907), prancūzų poetas, eseistas, pirmasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1901 m.)
Jurgis Bielinis (1846-1918), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, publicistas, „Aušros“ ir
„Varpo“ bendradarbis
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16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
17 d.
17 d. 175-osios gimimo metinės
17 d. 115-osios mirties metinės
17 d. 15-osios mirties metinės
17 d.
17 d.
17 d.
17 d. 70-osios gimimo metinės
17 d. 55-osios gimimo metinės
18 d.
18 d. 205-osios gimimo metinės
18 d.

Selma Lagerliof (Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf – Selma Otilija Lovisa Lagerliof) (1858-1940), švedų prozininkė,
dešimtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1909 m.)
Aspazija (Áspazija, tikr. Elza Johanna Emīlija Lizete Rozenberga-Elza Pliekšāne) (1865-1943),
latvių poetė, dramaturgė, visuomenės veikėja
Aleksandras Romanovičius Beliajevas (Алекса́ндр Рома́нович Беля́ев) (1884-1942), rusų rašytojas, rusiškosios
fantastikos pradininkas
Vladas Baleišis (1907-1969), prozininkas, pedagogas
Elena Valiūtė-Tumienė (1920-1994), poetė, literatūros tyrinėtoja, pedagogė, išeivijos rašytoja
Jonas Mackevičius-Mackonis (1922-2002), tapytojas, dailėtyrininkas, dramaturgas
Jonas Strielkūnas (1939-2010), poetas, vertėjas, publicistas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1991), Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1996)
Silvija Laurenčikaitė (g. 1960), poetė, literatūrologė, kritikė
Frydrichas Bajoraitis (1883-1909), knygininkas, Mažosios Lietuvos poetas, pedagogas, publicistas, lietuvybės
puoselėtojas, keliaujančio knygyno įkūrėjas, prozininkas, bibliotekininkas
Fransua de Larošfuko (François VI, duc de La Rochefoucauld) (1613-1680), prancūzų rašytojas, filosofas,
aforizmų autorius
Stanislovas Dagilis (1843-1915), poetas, literatas, vertėjas, pedagogas, aušrininkas
Antanas Vilkutaitis-Keturakis (1864-1903), inžinierius, dramaturgas, prozininkas, publicistas, Juozo Vilkutaičio
brolis
Kazimieras Skebėra (1904-2003), publicistas, tremtinys, bibliofilas, literatas, memuaristas
Kazimieras Barėnas (1907-2006), prozininkas, vertėjas, žurnalistas
Bronius Jauniškis (slap. Zarasaitis) (1920-2010), prozininkas, žurnalistas, surdopedagogas
Derekas Altonas Valkotas (Derek Alton Walcott) (1930-2017), Trinidado poetas, dramaturgas, devyniasdešimtasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1992 m.)
Viljamas Fordas Gibsonas (William Ford Gibson) (g. 1948), amerikiečių rašytojas fantastas, mokslo
populiarintojas
Daiva Tamošaitytė (g. 1963), vertėja, eseistė, prozininkė, humanitarinių mokslų daktarė, filosofė, muzikologė,
muzikos kritikė, pianistė
Pranas Savickas (1777-1864), poetas, kunigas
Christianas Frydrichas Hebelis (Christian Friedrich Hebbel) (1813-1863), vokiečių poetas, dramaturgas
Jurgis Mikšas (1862-1903), knygininkas, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjas, lietuviškosios
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nepriklausomos spaudos kūrėjas – aušrininkas
Juozas Petrulis (1876-1958), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, pedagogas
Odisėjas Elitis (Odysseas Elytis, tikr. Alepoudhelis) (1911-1996), graikų poetas, kritikas, septyniasdešimt septintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1979 m.)
18 d.
Teklė Kryževičiūtė (1927-1991), poetė
18 d.
Džonas Apdaikas (John Hoyer Updike) (1932-2009), amerikiečių rašytojas, poetas, eseistas, literatūros kritikas
18 d.
Edvardas Uldukis (1932-2017), žurnalistas, redaktorius, rašytojas, publicistas
18 d.
Jeremejus Judovičius Parnovas (Ереме́й Иу́дович Парно́в) (1935-2009), rusų fantastinės, detektyvinės ir
ezoterinės literatūros, istorinio romano rašytojas, publicistas, kino dramaturgas
18 d.
Julius Sasnauskas (g. 1939), kunigas, sakymų ir postilių (Šventojo Rašto aiškinimų) rašytojas
18 d.
Robinas Šarma (Robin Sharma) (g. 1965), kanadiečių rašytojas, bestselerių autorius, oratorius, saviugdos treneris
ir specialistas
18 d.
Vaida Marija Knabikaitė (g. 1974), prozininkė
18 d.
Kęstutis Valentinas Nastopka (g. 1940), literatūrologas, literatūros kritikas, vertėjas, habilituotas humanitarinių
mokslų daktaras, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2012)
18 d.
Julius Sasnauskas (g. 1959), eseistas
18 d. 70-osios gimimo metinės
Eligija Volodkevičiūtė (g. 1948), prozininkė
18 d. 80-osios gimimo metinės
Audronė Girdzijauskaitė (g. 1938), prozininkė, teatrologė, dailėtyrininkė
18 d.
Petras Arminas-Trupinėlis (1853-1885), pedagogas, poetas, vertėjas
19 d. 135-osios gimimo metinės Kazys Puida (1883-1945), prozininkas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, vertėjas
19 d.
Stanislovas Biržiškis (1900-1996), pedagogas, etnografas, poetas
19 d. 110-osios gimimo metinės Stasys Būdavas (1908-1966), kunigas, prozininkas, poetas
19 d.
Viktoras Alekna (1915-2008), poetas, prozininkas, literatūrologas, vertėjas
19 d. 10-osios mirties metinės
Seras Arturas Čarlzas Klarkas (Sir Arthur Charles Clarke) (1917-2008), anglų rašytojas, mokslininkas išradėjas,
futurologas, futurizmo atstovas, mokslinės fantastikos kūrėjas
19 d.
Alfonsas Jonas Navickas (g. 1936), poetas, vertėjas, publicistas
19 d. 75-osios mirties metinės
Antanas Milukas (1871-1943), kunigas, visuomenės veikėjas, leidėjas ir spaustuvininkas
20 d. 190-osios gimimo metinės Henrikas Johanas Ibsenas (Henrik Johan Ibsen) (1828-1906), norvegų dramaturgas, vadinamas šiuolaikinės
dramos Europoje tėvu, poetas, publicistas
20 d. 35-osios mirties metinės
Vincas Uždavinys (1902-1983), publicistas, žurnalistas, redaktorius, keliautojas, fotografas
20 d.
Vincas Žilionis (1905-1964), pedagogas, rašytojas, redaktorius
18 d.
18 d.
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20 d.
20 d.
20 d.
20 d. 95-osios gimimo metinės
20 d. 89
20 d. 190-osios gimimo metinės
20 d. 70-osios gimimo metinės
21 d. 200-osios mirties metinės
21 d. 255-osios gimimo metinės
21 d.
21 d.
21 d.
21 d. 90-osios gimimo metinės
21 d.
21 d.
21 d.
21 d. 55-osios gimimo metinės
22 d.
22 d.
22 d. 150-osios gimimo metinės
22 d.
22 d.
22 d.

Jonas Kuzmickis (slap. Gailius) (1913-1982), kunigas, pedagogas, teologas, prozininkas, poetas, dramaturgas,
publicistas, išeivijos kūrėjas
Juozas Grušys (slap. Žilvinis) (1915-2002), poetas, tremtinys
Irena Naudžiūnaitė-Joerg (g. 1922), išeivijos prozininkė
Bronė Liniauskienė (1923-2017), poetė, pedagogė, partizanų ryšininkė
Bronius Mackevičius (1929-2013), poetas, spaudos darbuotojas
Henrikas Johanas Ibsenas (Henrik Johan Ibsen) (1828-1906), norvegų dramaturgas, vadinamas šiuolaikinės
dramos tėvu
Petras Kimbrys (g. 1948), publicistas, vertėjas, tekstologas, redaktorius, kultūrologas
Danielius Frydrichas Milkus (Daniel Frederick Mielcke) (1739-1818), evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios
Lietuvos (Prūsijos) vertėjas
Žanas Polis (Jean Paul, tikr. Johann Paul Friedrich Richter - Johanas Žanas Frydrichas Richteris) (1763-1825),
vokiečių rašytojas, sentimentalistas, preromantikas, publicistas
Pranas Kasperavičius (Kasperaitis) (1912-1938), poetas, prozininkas, publicistas
Pranas Bagdas-Bagdanavičius (slap. Pranas J. Naumiestiškis) (1912-1991), dramaturgas, prozininkas
Antanas Mockus (1918-1995), tautosakininkas, pedagogas, kultūros veikėjas
Eugenija Kirmonaitė-Stravinskienė (1928-2004), vertėja
Albinas Bernotas (1934-2012), poetas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1984)
Valerijus Rudzinskas (g. 1960), kunigas, poetas
Giedrė Kazlauskaitė (g. 1980), poetė, kritikė, eseistė
Nijolė Daujotytė-Kuolienė (g. 1963), poetė
Johanas Volfgangas fon Gėtė (Johann Wolfgang von Goethe) (1749-1832), vokiečių rašytojas, humanistas,
politikas, mokslininkas, filosofas
Endrikis Ventas (Wendt) (1819-1896), knygininkas, pedagogas, lietuvių raštijos darbuotojas, šviečiamosios ir
religinės literatūros rengėjas
Jurgis Gudas (1868-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Enzys Jagomastas (1870-1941), Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas,
knygininkas (knygų leidėjas ir platintojas)
Morta Zauniūtė (1875-1945), knygnešė, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintoja, Mažosios Lietuvos kultūros
ir spaudos darbuotoja, bibliografė
Stasė Vanagaitė-Petersonienė (Stase Peterson) (1916-2016), išeivijos pedagogė, rašytoja
42

22 d.
22 d.
22 d.
22 d. 150-osios gimimo metinės
VYDŪNO METAI
22 d.
22 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
24 d. 245-osios mirties metinės
24 d.
24 d.
24 d.
24 d. 115-osios gimimo metinės

Gediminas Sapetka (1932-1994), poetas
Vytautas Barauskas (1934-2015), poetas, žurnalistas, redaktorius
Konstantinas Kalinauskas (1838-1864), teisininkas, vienas 1863–1864 anticarinio metų sukilimo vadų, publicistas,
poetas
Vydūnas (tikr. Vilhelmas Storosta; Wilhelm Storost) (1868-1953), didysis lietuvių humanistas, žymiausias Mažosios
Lietuvos kultūros veikėjas, filosofas, rašytojas, pedagogas
Juozas Jaras (1937-2003), poetas
Marius Glinskas (g. 1950), žurnalistas, poetas
Stendalis (Stendhal; tikr. Marie-Henri Beyle – Anri Marijus Beilis) (1783-1842), prancūzų rašytojas, biografas,
dienoraščių autorius, vienas realizmo srovės pradininkų
Adomas Einoras (Einaras) (1842-1906), Mažosios Lietuvos pedagogas, spaudos darbuotojas, leidėjas, žurnalistas,
redaktorius
Rožė Martenas diu Garas (Roger Martin du Gard) (1881-1958), prancūzų rašytojas, trisdešimt septintasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1937 m.)
Kazys Plačenis (1907-1970), rašytojas, žurnalistas, redaktorius
Juozas Čyžius (1907-1971), žurnalistas, dramaturgas
Bronys Raila (1909-1997), žurnalistas, literatūrologas, rašytojas, poetas, vertėjas
Viktoras Baltutis (g. 1927), dramaturgas, žurnalistas, redaktorius, ekonomistas, Australijos lietuvių bendruomenės
ir spaudos darbuotojas
Dalija Epšteinaitė-Kyjv (g. 1937), vertėja
Birutė Marcinkevičiūtė (slap. Birutė Mar) (g. 1969), poetė, prozininkė
Filipas Dormeras Stenhopas Česterfildas (tikr. Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield) (1694-1773),
anglų rašytojas, 4-sis Česterfildo lordas, valstybės veikėjas, diplomatas
Henris Vodsvertas Longfelas (Henry Wadsworth Longfellow) (1807-1882), amerikiečių rašytojas, poetas,
pedagogas
Žiulis Gabrielius Vernas (Jules Gabriel Verne) (1828-1905), prancūzų rašytojas, mokslinės fantastikos pradininkas
ir nuotykinės literatūros klasikas, geografijos tyrinėtojas
Juozas Balčikonis (1885-1969), kalbininkas, vertėjas, Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius
Antanas Poška (1903-1992), keliautojas, rašytojas, publicistas, esperanto kalbos populiarintojas, vertėjas,
mokslininkas, antropologas, lietuvybės puoselėtojas, gimtojo krašto patriotas
43

24 d. 35-osios mirties metinės
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d. 35-osios mirties metinės
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.

Stasys Yla (slap. Juozas Yluvis) (1908-1983), kunigas, publicistas, poetas, dramaturgas, filosofas, teologas,
visuomenininkas
Juozas Miliauskas (slap. Miglovara) (tikr. Juozapas Milevskis) (1845-1937), daraktorius, 1863 m. sukilimo dalyvis,
poetas, publicistas, aušrininkas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Izabelė Baublytė-Balčiūnienė (1927-nežinoma), poetė, memuaristė, tremtinė
Darijus Fo (Dario Fo) (1926-2016), italų satyrikas, dramaturgas, aktorius, kompozitorius, devyniasdešimt penktasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1997 m.)
Martynas Labutis (1872-1966), knygininkas, lietuvių visuomenės veikėjas, prekybininkas
Antanas Surblys (1924-1980), poetas, prozininkas
Danielė Girdenytė (nuo 1997 m. - d’Erceville) (g. 1940), poetė, pedagogė
Rūta Irena Valeckienė (g. 1949), poetė
Liudvikas Adomas Jucevičius (1813-1846), lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjas, etnografas, biografas,
tautosakininkas, literatūros istorikas ir kritikas, vertėjas
Pranas Domas Girdžius (1902-1997), poetas, prozininkas
Paulius Širvys (1920-1979), poetas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1973)
Juozapas Šnapštys-Margalis (1877-1921), kunigas, rašytojas, vertėjas
Jokūbas Skliutauskas (1925-2004), dramaturgas, prozininkas, eseistas, literatūros kritikas
Novalis (Novalis; tikr. Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg – Georgas Frydrichas Filipas Leopoldas
fon Hardenbergas) (1772-1801), vokiečių rašytojas, filosofas, kalnakasybos inžinierius
Frederikas Mistralis (Frédéric Mistral; oksitanų k. Frederic arba Frederi Mistral / Mistrau) (1830-1914), prancūzų
poetas, oksitanų kalbos leksikografas, ketvirtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1904 m.)
Domininkas (Dominykas) Tumėnas (1860-1919), kunigas, publicistas, švietėjas, knygnešys, draudžiamosios
lietuviškos spaudos platinimo organizatorius
Juozas Akelaitis (1880-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Stasys Jasilionis (slap. Buolio sūnus) (1892-1950), JAV lietuvių poetas, visuomenės veikėjas
Juozas Keliuotis (1902-1983), rašytojas, literatūros kritikas, publicistas, vertėjas
Petras Cvirka (1909-1947), rašytojas, politinis veikėjas
Petras Jonikas (1906-1996), kalbininkas, mokslų daktaras, profesorius
Klemensas Jūra-Jūraitis (1912-1991), poetas, prozininkas, žurnalistas, redaktorius
Agota Daugnoraitė-Vičiulienė (1929-1971), poetė, tremtinė
Vytautas Ambrazas (slap. Dubindris) (g. 1930), poetas
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25 d.
25 d.
25 d.
26 d.
26 d.
26 d.
26 d. 30-osios mirties metinės
26 d.
26 d.
26 d.
26 d.
26 d.
26 d.
26 d. 45-osios gimimo metinės
26 d.
26 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d. 120-osios mirties metinės
27 d.
27 d. 60-osios gimimo metinės
28 d.

Jonas Šukys (g. 1935), kalbininkas, rašytojas, publicistas
Arnoldas Andrius Daškus (g. 1941), prozininkas, kino scenaristas
Nijolė Miliauskaitė-Bložienė (1950-2002), poetė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2000)
Lietuvoje prasidėjo anticarinis 1830–1831 metų sukilimas
Robertas Li Frostas (tikr. Robert Lee Frost) (1874-1963), amerikiečių rašytojas, poetas, pedagogas, dramaturgas
Borisas Dauguvietis (1885-1949), režisierius, aktorius ir dramaturgas
Česlovas Butkys (1894-1988), prozininkas, išeivijos kūrėjas
Pranas Skardžius (1899-1975), kalbininkas, mokslų daktaras, profesorius, akademikas
Aleksandras Pakalniškis (1910-2012), pedagogas, etnografas, rašytojas
Tenesis Viljamsas (pseudonimas - Tennessee Williams, tikr. Tomas Lanieris Viljamsas III (Thomas Lanier Williams
III)) (1911-1983), amerikiečių prozininkas, dramaturgas
Pranas Mikalauskas-Antalkis (1923-1997), prozininkas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas
Tomas Transtriomeris (Tomas Tranströmer) (1931-2015), švedų rašytojas, poetas, vertėjas, šimtas devintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (2011 m.)
Monika Audra Kubiliūtė-Daulienė (g. 1960), prozininkė, visuomenininkė, išeivijos kūrėja
Marius Ivaškevičius (g. 1973), prozininkas, dramaturgas
Stasys Džiugas (1919-2011), poetas, prozininkas
Augustas Tamaliūnas (1943-2012), poetas, prozininkas, žurnalistas
Jonas Jokūbas Kvantas (1686-1772), evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas, istorikas, teologijos
daktaras, profesorius
Kristoferis Morlėjus (Christopher Darlington Morley) (1890-1957), amerikiečių rašytojas, žurnalistas
Albinas Morkus (1921-1967), prozininkas, publicistas, vertėjas
Dikas Kingas-Smitas (Dick King-Smith, tikr. Ronald Gordon King-Smith) (1922-2011), anglų rašytojas, vaikų
literatūros kūrėjas
Jurgis Usinavičius (tikr. Napalys Augulis) (g. 1932), prozininkas, publicistas
Martynas Survila (1853-1937), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Aleksandras Burba (1854-1898), rašytojas, visuomenės veikėjas, knygnešys, varpininkas
Vytautas Mizeras (g. 1931), prozininkas, muziejininkas, pedagogas
Edmundas Atkočiūnas (g. 1958), poetas
Janas Amosas Komenskis (Jan Amos Komenský) (1592-1670), čekų filosofas ir pedagogas, vaikų literatūros
pradininkas, mokslinės didaktikos pradininkas, klasikinės mokymo sistemos išradėjas, visuomenės veikėjas
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28 d. 150-osios gimimo metinės
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d. 70-osios gimimo metinės
28 d.
28 d. 10-osios mirties metinės
28 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d. 45-osios mirties metinės
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
30 d.

Maksimas Maksimovičius Gorkis (pseudonimas - Алексе́й Макси́мович Го́рький, tikr. Алексе́й Макси́мович
Пешко́в - Aleksejus Maksimovičius Peškovas) (1868-1936), rusų rašytojas, publicistas, socialistinio realizmo
literatūros pradininkas
Jonas Birškus (1873-1959), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, bibliofilas,
tautosakininkas
Eženas Jonesko (Eugène Ionesco, rum. Eugen Ionescu) (1909-1994), rumunų kilmės prancūzų dramaturgas,
absurdo teatro pradininkas ir klasikas
Jurijus Valentinovičius Trifonovas (Ю́рий Валенти́нович Три́фонов) (1925-1981), rusų prozininkas, vertėjas,
publicistas, kino scenaristas
Mario Vargas Llosa (Jorge Mario Pedro Vargas Llosa) (g. 1936), perujiečių rašytojas, poetas, žurnalistas, eseistas,
politikas, šimtas aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (2010 m.)
Stasys Jonauskas (g. 1948), poetas, žurnalistas, redaktorius, „Poezijos pavasario“ laureatas (1987)
Rimantas Skeivys (g. 1942), literatūros tyrinėtojas
Antanas Paulavičius (1924-2008), poetas, prozininkas, dramaturgas
Janas Amosas Komenskis (Jan Amos Komenský) (1592-1670), čekų pedagogas, humanistas, mokslinės didaktikos
pradininkas, klasinės mokymo sistemos išradėjas
Mykolas Beržanskis (1691-1736), mokyklinių dramų autorius
Jonas Pipiras (1833-1912), kunigas, raštijos veikėjas
Petras Šėmbelis (1870-1943), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozapas Šnapštys-Margalis (1877-1921), kunigas, rašytojas, vertėjas
Nikodemas Švogžlys (slap. Milžinas) (1899-1985), kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas
Juozas Tarvydas (1900-1973), pedagogas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, kritikas, publicistas, literatūros
propaguotojas
Marselis Andrė Emė (Marcel André Aymé) (1902-1967), prancūzų rašytojas, prozininkas, dramaturgas,
pasakininkas
Leonas Kuodys (1902-1975), pedagogas, kalbininkas, poetas, spaudos darbuotojas
Martynas Gudelis (1906-1993), rašytojas, žurnalistas, vertėjas
Valdas Gedgaudas (1962-2013), poetas, kritikas
Petras Dirgėla (1947-2015), prozininkas, eseistas, vienas ryškiausių istorinio, istoriosofinio romano kūrėjų,
lietuviško epo autorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2003)
Karlas Frydrichas Majus (Karl Friedrich May) (1842-1912), vokiečių rašytojas, poetas, nuotykių literatūros
kūrėjas, kompozitorius, scenaristas
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30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d. 140-osios gimimo metinės
31 d.
31 d.
31 d.
31 d. 105-osios gimimo metinės
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.

Polis Verlenas (Paul Verlaine; tikr. Paul-Marie Verlaine – Polis Marijus Verlenas) (1844-1896),
prancūzų poetas, vienas žinomiausių impresionizmo ir simbolizmo kūrėjų
Adomas Ladukas (1852 -1930), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, daraktorius
Kristupas Lekšas (1872-1941), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, poetas, giesmių
kūrėjas bei giesmynų sudarytojas
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861-1943), rašytoja, publicistė, daraktorė, knygnešė, draudžiamosios lietuviškos
spaudos platintoja, visuomenės veikėja
Benediktas Andriuška-Andruška (1884-1951), jėzuitas, kunigas, religinis rašytojas, vertėjas
Juozas Švaistas (tikr. Balčiūnas) (1891-1978), rašytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas, redaktorius
Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė (slap. Žvirgždė) (1891-1980), prozininkė, poetė, spaudos darbuotoja
Danutė Joana Žilaitytė-Juškaitienė (1932-2009), poetė, prozininkė
Renė Dekartas (René Descartes) (1596-1650), prancūzų filosofas, moderniosios filosofijos pradininkas,
matematikas, mechanikas, fizikas, fiziologas
Pilypas Ruigys (Ruhig) (1675-1749), evangelikų liuteronų kunigas, kalbininkas, Mažosios Lietuvos (Prūsijos)
raštijos darbuotojas
Šarlotė Brontė (Charlotte Brontë, pseudonimas - Currer Bell) (1816-1855), anglų poetė romantikė
Augustinas Janulaitis (1878-1950), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Kornejus Ivanovičius Čiukovskis (Корне́й Ива́нович Чуко́вский, tikr. Никола́й Васильевич Корнейчуко́в Nikolajus Vasiljevičius Korneičiukovas) (1882-1969), rusų vaikų literatūros rašytojas, poetas, publicistas,
literatūros kritikas, vertėjas, literatūrologas
Stasė Paulauskaitė-Vaineikienė (1884-1946), rašytoja, visuomenės veikėja, knygnešė, daraktorė
Pulgis Andriušis (tikr. Fulgencijus Andrusevičius) (1907-1970), rašytojas, Lietuvos ir Australijos prozininkas,
vertėjas, publicistas, esperantininkas
Juozas Mikštas (1913-2002), poetas, satyrikas, publicistas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas
Oktavijus Pasas (Octavio Paz) (1914-1998), meksikiečių poetas, filosofas, publicistas, eseistas, diplomatas,
aštuoniasdešimt aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1990 m.)
Džonas Robertas Faulzas (John Robert Fowles) (1926-2005), anglų rašytojas, romanistas, poetas, leksikografas,
eseistas, vienas žymiausių postmodernizmo atstovų
Imrė Kertėsas (Imre Kertész) (1929-2016), žydų kilmės vengrų autobiografinio romano rašytojas, šimtasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (2002 m.)
Ričardas Kalytis (g. 1932), prozininkas, memuaristas
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31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.

Rimantas Kasparas (1950-1980), poetas, satyrikas, kritikas
Olegas Minkinas (g. 1952), poetas
Bronius Laucevičius (slap.Vargšas) (1884-1916), prozininkas, dramaturgas
Julijonas Jasienskis (1874-1934), kunigas, knygnešys, publicistas, vertėjas
Petras Tarulis (tikr. Juozas Petrėnas) (1896-1980), prozininkas, spaudos darbuotojas
Jonas Dilpša (1949-1975), poetas, pedagogas

Balandis
1 d.
1 d. 60-osios mirties metinės
1 d. 125-osios gimimo metinės
1 d.
1 d.

Hugo Šojus (Hugo Scheu) (1845-1937), knygininkas, Mažosios Lietuvos lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas,
kultūros ir visuomenės veikėjas
Antanas (Gravrogkas) Graurokas (1880-1958), prozininkas, publicistas, visuomenės veikėjas
Juozas Pronskus (slap. Aklasmatė) (1893-1984), prozininkas, feljetonistas, žurnalistas, vertėjas, redaktorius,
visuomenės veikėjas
Klemensas Dulkė (tikr. Baltutis) (1909-1944), poetas, prozininkas
Pranas Vaseris (slap. Erlėnas) (1915-1987), redaktorius, kunigas, rašytojas, Australijos lietuvių visuomenės
veikėjas
Valerija Griciūtė-Lapinskienė (1916-1995), poetė, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė
Valerija Griciūtė-Lapinskienė (1916-1995), poetė, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė

1 d.
23
(mirties mėnuo ir diena nežinoma)
1 d. 95-osios gimimo metinės
Algirdas Statkevičius (1923-2016), medikas, filosofas, laisvės kovotojas, disidentas, politinis kalinys
1 d.
Eugenijus Aleksandrovičius Jevtušenka (Евге́ний Алекса́ндрович Евтуше́нко; tikr. Евгений Александрович
Гангнус) (1932-2017), rusų poetas, prozininkas, režisierius, scenaristas, publicistas, aktorius
1 d.
Marcelijus Martinaitis (1936-2013), vienas žymiausių XX a. lietuvių poetų, eseistas, vertėjas, visuomenės veikėjas,
„Poezijos pavasario“ laureatas (1975), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1998)
1 d. 80-osios gimimo metinės
1 d.
2 d.
2 d.

Laimonas Inis (g. 1938), prozininkas, vertėjas
Nikolajus Vasiljevičius Gogolis (Никола́й Васи́льевич Го́голь; tikr. Никола́й Васи́льевич Го́голь-Яно́вский –
Nikolajus Vasiljevičius Gogolis-Janovskis) (1809-1852), ukrainiečių kilmės rusų rašytojas, dramaturgas, poetas,
kritikas, publicistas, literatūros klasikas
Hansas Kristianas Andersenas (Hans Christian Andersen) (1805-1875), danų poetas, rašytojas, pasakininkas
Paulius Heizė (tikr. Paul Johann Ludwig von Heyse – Paulius Johanas Liudvikas fon Heizė) (1830-1914), vokiečių
rašytojas, poetas, dramaturgas, vertėjas, vienuoliktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1910 m.)
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2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 80-osios mirties metinės
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
3 d. 425-osios gimimo metinės
3 d. 235-osios gimimo metinės
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d. 50-osios gimimo metinės
3 d.
4 d. 160-osios gimimo metinės
4 d.

Emilis Zola (Émile Zola) (1840-1902), prancūzų rašytojas, publicistas, visuomenės veikėjas
Martynas Reizgys (1886-1942), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas
Karolis Juozapas Miliauskas (1890-1975), kunigas, išeivijos poetas
Aleksas Jasutis (1910–1938), rašytojas
Balys Gražulis (1914-1994), išeivijos prozininkas, žurnalistas
Elena Spurgaitė (1924-1971), vaikų rašytoja, stomatologė
Juozas Požėra (1927-1997), rašytojas, scenaristas, žurnalistas, vertėjas
Ignas Šeinius (tikr. Ignas Jurkūnas) (1889-1959), diplomatas, prozininkas, dramaturgas
Vytautas Juozas Leščinskas (g. 1941), žurnalistas, redaktorius, prozininkas
Algimantas Lyva (g. 1951), poetas, prozininkas, dramaturgas
Alma Simonavičiūtė-Vainutienė (g. 1952), poetė
Vincas Auryla (1932-2009), literatūros tyrinėtojas
Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-1640), lenkų kilmės poetas, literatūros teoretikas, jėzuitas, profesorius,
teologijos daktaras, amžininkų pramintas „Sarmatų Horacijumi“
Hansas Kristianas Andersenas (Hans Christian Andersen) (1805-1875), danų poetas ir rašytojas
Džordžas Herbertas (George Herbert) (1593–1633), anglų rašytojas, poetas metafizikas, oratorius, anglikonų
šventikas
Vašingtonas Irvingas (Washington Irving; pseudonimas - Dietrich Knickerbocker) (1783-1859),
amerikiečių rašytojas romantikas, biografas
Julijus Slovackis (Juliusz Słowacki) (1809-1849), lenkų poetas, dramaturgas, mistikas, vienas žymiausių lenkų
romantizmo atstovų
Henris Greihamas Grinas (Henry Graham Greene) (1904-1991), anglų rašytojas, dramaturgas, literatūros kritikas
Jurijus Markovičius Nagibinas (Ю́рий Ма́ркович Наги́бин) (1920-1994), rusų rašytojas, prozos meistras,
žurnalistas, scenaristas
Romualdas Lankauskas (g. 1932), prozininkas, dramaturgas, dailininkas
Alfonsas Tekorius (g. 1934), vertėjas
Ričardas Šileika (g. 1968), poetas, prozininkas
Karolis Račkauskas (slap. Vairas) (1882-1970), rašytojas, vertėjas, kultūros ir spaudos darbuotojas
Remi de Gurmonas (Remy de Gourmont; tikr. Bazoches-au-Houlme) (1858-1915), prancūzų rašytojas, eseistas,
literatūros teoretikas ir kritikas
Jonas Šliburis (1883-1967), prozininkas, išeivijos rašytojas
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4 d.
4 d.
4 d. 95-osios gimimo metinės
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
5 d. 130-osios mirties metinės
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d. 5-osios mirties metinės
6 d.
6 d.
6 d.
6 d. 110-osios gimimo metinės
6 d.
6 d.
6 d.

Antanas Giedrius (tikr. Antanas Giedraitis) (1892-1977), vaikų rašytojas, prozininkas, pedagogas
Maksas Frišas (Max Frisch) (1911-1991), šveicarų rašytojas, dramaturgas, architektas
Juozas Montvila (1923-2001), dramaturgas, pedagogas
Vladimiras Aleksejevičius Solouchinas (Влади́мир Алексе́евич Солоу́хин) (1924-1997), rusų rašytojas, poetas,
kaimiškosios prozos kūrėjas, publicistas
Rimantas Marčėnas (g. 1937), prozininkas, istorikas, pedagogas
Pavelas Gelbakas (1914-2009), prozininkas, dramaturgas
Algirdas Landsbergis (1924-2004), dramaturgas, prozininkas, žurnalistas
Elena Karnauskaitė (g. 1964), poetė, eseistė, pedagogė
Julius Janonis (slap. Vaidilos Ainis) (1896-1917), poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas
Pranciškus Ksaveras Bogušas (1746-1820), jėzuitas, švietimo veikėjas ir publicistas, sukilėlis, prelatas
Vsevolodas Michailovičius Garšinas (Все́волод Миха́йлович Га́ршин) (1855-1888), rusų rašytojas, poetas, meno
kritikas
Solis Belou (Saul Bellow) (1915-2005), amerikiečių prozininkas, eseistas, pedagogas, septyniasdešimt ketvirtasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1976 m.)
Vilija Šulcaitė (1929-1992), poetė
Algimantas Antanavičius (1931-2010), vertėjas
Remigijus Gražys (1943-2012), poetas
Antanas Šimkus (g. 1977), poetas
Jonas Mačiulis (1919-1992), prozininkas, archyvininkas, muziejininkas
Kostas Ostrauskas (slap. Andrius Baltaragis) (1926-2012), išeivijos dramaturgas, literatūros istorikas, kritikas,
žurnalistas
Marcelijus Martinaitis (1936-2013), vienas žymiausių XX a. lietuvių poetų, eseistas, vertėjas, visuomenės veikėjas,
„Poezijos pavasario“ laureatas (1975), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1998)
Emanuelis Heibelis (Franz Emanuel August Geibel) (1815-1884), vokiečių poetas, dramaturgas, vertėjas
Juozas Bagdonas (1866-1956), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Pranas Juškys (1871-1939), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Vladas Kulbokas (1908-2000), pedagogas, literatūros tyrinėtojas
Violeta Židonytė (g. 1960), prozininkė, poetė
Merkelis Giedraitis (1536-1609), LDK didikas, vyskupas, kontrreformacijos veikėjas, lietuvių raštijos rėmėjas
Pilypas Ruigys (Ruhig) (1675-1749), evangelikų liuteronų kunigas, kalbininkas, Mažosios Lietuvos (Prūsijos)
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6 d.
6 d.
6 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
9 d. 465-osios mirties metinės
9 d.
9 d.
9 d.

raštijos darbuotojas
Juozapas Želvavičius (Želvys) (1822-1866), kunigas, pedagogas, poetas, vertėjas
Edvardas Antanas Vaitkus (1937-2010), poetas, vertėjas
Aleksandras Hercenas (.rus. Александр Иванович Герцен) (1812-1870), rusų rašytojas, filosofas, vienas
socializmo pradininkų, baudžiavos panaikinimo iniciatorius
Vincas Mickevičius-Kapsukas (1880-1935), publicistas, redaktorius, politinis veikėjas, lietuvių tautinio sąjūdžio
dalyvis, varpininkas, revoliucionierius
Antanas Žukauskas-Vienuolis (1882-1957), prozininkas, dramaturgas, vienas populiariausių realistinės prozos
kūrėjų
Juozapas Želvavičius (Želvys) (1822-1866), kunigas, pedagogas, poetas, vertėjas
Gabriela Mistralė (Gabriela Mistral, tikr. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga) (1889-1957),
čiliečių poetė, keturiasdešimt pirmoji Nobelio literatūros premijos laureatė (1945 m.)
Jonas Marcinkus-Tauronis (1905-1971), kunigas, dramaturgas
Balys Gaidžiūnas (1911-1996), agronomas, poetas, žurnalistas, pasipriešinimo dalyvis, visuomenės veikėjas
Marija Rolnikaitė (1927-2016), žydų kilmės prozininkė, publicistė, vertėja
Vasilijus Goloborodka (Васи́ль Іва́нович Голоборо́дько) (g. 1945), ukrainiečių poetas
Vilhelmas fon Humboltas (Wilhelm von Humboldt) (1767-1835), vokiečių filosofas, kalbininkas, filologas,
diplomatas, politikas
Vincas Norvaišas (1830-1883), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Erikas Akselis Karlfeltas (Erik Axel Karlfeldt) (1864-1931), švedų poetas, trisdešimt pirmasis literatūros premijos
laureatas (1931 m.)
Juozas Kanopka (slap. Bajoraitis, Lydinys) (1904-1990), aktorius, epizodinių vaidmenų kūrėjas, dramaturgas
Jonas Dičius (1907-1994), pedagogas, literatas, visuomenininkas
Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė (1908-1990), poetė, pedagogė
Arūnas Tomas Rudokas (1966-2012), poetas, prozininkas
Fransua Rablė (François Rabelais; pseudonimai - Alcofribas Nasier, Seraphin Calobarsy) (1494-1553), prancūzų
rašytojas, antikinės literatūros bei kalbų žinovas, medicinos daktaras, Renesanso atstovas, gydytojas
Frensis Bekonas (Francis Bacon) (1561-1626), anglų filosofas, eseistas, istorikas, valstybės veikėjas, empirizmo
pradininkas
Marija Černeckytė-Sims (1906-1985), išeivijos poetė
Algirdas Jonas Kaulėnas (1912-1965), žurnalistas, dramaturgas
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12 d. 105-osios mirties metinės
12 d.

Paulius Jurkus (slap. A. Džiugėnas) (1916-2004), išeivijos rašytojas, žurnalistas, beletristas, redaktorius, meno
kritikas, dailininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas
Alvydas Bausys (g. 1963), dramaturgas, poetas, vertėjas
Alvydas Valenta (g. 1963), poetas, prozininkas
Stasys Matulaitis (1866-1956), gydytojas, knygnešys, publicistas, spaudos darbuotojas, istorikas
Džibranas Chalilis Džibranas (ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ, Khalil arba Kahlil Gibran, Gibran Khalil
Gibran) (1883-1931), libaniečių rašytojas, poetas, filosofas, žymiausias XX a. arabų literatūros atstovas,
dailininkas, teologas
Teodoras Šuravinas (1889-1966), vertėjas, literatūros kritikas, spaudos darbuotojas, pedagogas, rašytojas
Juozas Chlivickas (1919-2004), žurnalistas, dramaturgas, vertėjas, redaktorius
Angelė Jankauskytė-Rabačiauskienė (g. 1952), poetė, žurnalistė
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), dailininkas ir kompozitorius, kultūros veikėjas
Aleksas Dabulskis (g. 1934), poetas, satyrikas, vertėjas
Povilas Jakubėnas (1871-1953), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Biliūnas (1879-1907), rašytojas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas, politikas
Antanas Rucevičius (1880-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, kultūros veikėjas,
knygų leidėjas, spaudos darbuotojas
Eliziejus Draugelis (1888-1981), feljetonistas, publicistas, gydytojas
Gediminas Jokimaitis (iki 1947 m. Jonas Jakimavičius) (1920-1986), poetas žemininkas
Kurtas Vonegutas Jaunesnysis (Kurt Vonnegut Jr.) (1922-2007), amerikiečių rašytojas satyrikas, eseistas,
postmodernistas
Vitalija Bogutaitė-Keblienė (g. 1934), poetė, chemikė, pedagogė
Kazys Almenas (1935-2017), išeivijos prozininkas ir visuomenės veikėjas, fizikas, knygų leidėjas
Antanas Gailius (g. 1951), poetas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2008)
Paulina Eglė Pukytė (g. 1966), prozininkė
Kajetonas Rokas Nezabitauskis-Zabitis (1800-1876), lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, cenzorius, pirmojo
lietuviško iliustruoto elementoriaus autorius
Algirdas Skinkys (1925-1970), poetas
Aldona Merkytė (1924-2009), vertėja
Vincentas Šliogeris (1832-1913), kunigas, poetas, vertėjas
Vytautas Sirijos Gira (1911-1997), poetas, prozininkas, vertėjas, poeto Liudo Giros sūnus
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Stasys Santvaras (tikr. Zaleckis) (1902-1991), poetas, publicistas, dramaturgas, lietuviškų operų libretų autorius,
operos solistas
Aleksandras Morozovas (g. 1939), žurnalistas, pedagogas, satyrikas, kraštotyrininkas
Viriginija Kairienė (g. 1949), poetė, prozininkė, inžinierė, pedagogė
Vaida Blažytė (g. 1985), prozininkė
Žanas de Lafontenas (Jean de La Fontaine) (1621-1695), prancūzų klasicizmo poetas, pasakėtininkas
Jonas Berentas (1667-1737), protestantų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, religinių leidinių
vertėjas ir redaktorius
Vincas Norvaišas (1830-1883), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozas Kasputis (1867-1943), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Antanas Skripkauskas (1904-1941), spaudos darbuotojas, prozininkas, rezistentas
Bronys Raila (1909-1997), žurnalistas, literatūrologas, rašytojas, poetas, vertėjas
Jonas Minelga (1917-1990), išeivijos vaikų poetas, žurnalistas
Giunteris Vilhelmas Grasas (Günter Wilhelm Grass arba Graß) (1927-2015), vokiečių prozininkas, poetas,
dramaturgas, eseistas, devyniasdešimt septintasis ChidNobelio literatūros premijos laureatas (1999 m.), skulptorius,
dailininkas, grafikas
Antanas Cibulskis (1933-1986), poetas
Vasilijus Baranovskis (g. 1933), prozininkas, publicistas
Vytautas Norbutas (1939-1991), prozininkas, vienas iškiliausių fantastikos kūrėjų Lietuvoje (neretai vadinamas
šiuolaikinės lietuviškos fantastikos pradininku)
Šeimas Džastinas Hinis (Seamus Justin Heaney) (1939-2013), airių poetas, rašytojas, devyniasdešimt trečiasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1995 m.)
Žanas Mari Giustavas Le Klezijo (Jean-Marie Gustave Le Clézio; J. M. G. Le Clézio) (g. 1940), prancūzų
prozininkas, šimtas šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (2008 m.)
Martynas Šernius (1849-1908), knygininkas, vertėjas, spaustuvininkas, leidėjas, Mažosios Lietuvos visuomenės
veikėjas
Adalbertas Becenbergeris (1851-1922), vokiečių archeologas, etnografas ir kalbininkas baltistas, filosofijos
daktaras, profesorius
Vladimiras Vladimirovičius Majakovskis (Влади́мир Влади́мирович Маяко́вский) (1893-1930), rusų poetas,
publicistas, dramaturgas, aktorius, režisierius, dailininkas, redaktorius, vienas žymiausių rusų futuristų
Gustavas Juozupaitis (slap. Sėjus) (1895-1954), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, poetas,
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ekonomistas
Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas) (1909-1991), prozininkas, politinis bei visuomenės veikėjas
Kazimieras Žoromskis (1913-2004), dailininkas, tapytojas, rašytojas
Ona Tamulevičiūtė-Balčiūnienė (slap. O. B. Audronė) (1913-1999), išeivijos rašytoja
Eduardas Cinzas (tikr.Čiužas) (1924-1996), prozininkas, išeivijos romanistas
Vytautas Žalakevičius (1930-1996), lietuvių kino režisierius, dramaturgas
Danutė Lipčiūtė-Augienė (1914-?), pedagogė, poetė, dramaturgė, išeivijos visuomenės ir kultūros veikėja,
Maironio dukterėčia, jauniausia Maironio sesers Kotrynos dukra
Jurgis Buitkus (1937-2007), prozininkas
Simonas Dachas (Simon Dach) (1605-1659), vokiečių ir Mažosios Lietuvos (Prūsijos) poetas
Jonas Urbonas (1807-1886), knygininkas, poetas, pedagogas, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, vienas
žymesnių XIX a. vidurio Mažosios Lietuvos literatūros darbuotojų, antrasis lietuviško kalendoriaus redaktorius
Jonas Mačys-Kėkštas (1867-1902), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, poetas, publicistas,
redaktorius, visuomenės veikėjas
Jurgis Gegužis (1877-1943), knygininkas, Mažosios Lietuvos knygnešys, spaudos darbuotojas, redaktorius,
prozininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Aleksas Baltrūnas (1925-2001), prozininkas, publicistas
Juozas Kinderis (1930-2005), poetas, bibliotekininkas, Mažosios Lietuvos knygininkas
Tomas Transtriomeris (Tomas Tranströmer) (1931-2015), švedų rašytojas, poetas, vertėjas, šimtas devintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (2011 m.)
Vytautas Karalius (g. 1931), poetas, vertėjas
Edmundas Zenonas Malūkas (g. 1945), prozininkas
Anita Kapočiūtė (tikr. Asta Kapačiauskaitė Morkūnienė) (g. 1965), prozininkė, vertėja
Indrė Valantinaitė (g. 1984), poetė
Leonardas da Vinčis (Leonardo da Vinci) (1452-1519), italų renesanso architektas, tapytojas, poetas, skulptorius,
muzikantas, meno teoretikas, inžinierius, išradėjas, filosofas
Žanas Polis Sartras (Jean-Paul Charles Aymard Sartre) (1905-1980), prancūzų rašytojas egzistencialistas,
dramaturgas, filosofas, publicistas, šešiasdešimtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1964 m.; apdovanojimo
atsisakė)
Žoržas-Liudvikas Leklerkas de Biufonas (Georges-Louis Leclerc de Buffon) (1707-1788), prancūzų rašytojas,
gamtininkas, filosofas, matematikas
Samuelis Smailsas (Samuel Smiles) (1816-1904), škotų kilmės anglų rašytojas, moralistas, visuomenės veikėjas
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Anatolis Fransas (Anatole France; tikr. François-Anatole Thibault – Fransua-Anatolis Tibó) (1844-1924),
prancūzų rašytojas, poetas, eseistas, dramaturgas, literatūros kritikas, dvidešimt pirmasis Nobelio literatūros
premijos laureatas (1921 m.)
Juozas Otonas Širvydas (1875- 1935), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, žurnalistas,
publicistas, redaktorius
Čarlis Spenseris Čaplinas (Charles Spencer (Charlie) Chaplin) (1889-1977), amerikiečių aktorius ir režisierius,
scenaristas, prodiuseris, kompozitorius, humoristas, rašytojas
Antanas Tulys (1898-1977), vaistininkas, išeivijos prozininkas, dramaturgas, literatas
Jasunaris Kavabata (川端 康成, Kawabata Yasunari) (1899-1972), japonų rašytojas, šešiasdešimt penktasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1968 m.)
Viktoras Falkenhanas (Viktor Falkenhahn) (1903-1987), vokiečių kalbininkas, vertėjas, publicistas, daktaras,
dėstęs lietuvių kalbą, tyrinėjęs Bretkūno kilmę ir jo gyvenimą
Pranas Ancevičius (slap. F. Rogūza) (1905-1964), žurnalistas, literatūros kritikas
Stasys Tamulaitis (1909-1982), rašytojas, redaktorius
Juozas Kėkštas (tikr. Adomavičius) (1915-1981), Lietuvos ir Lenkijos poetas, vienas įdomiausių egzilio kūrėjų,
dažnai vadinamas paribio poetu, vertėjas
Marytė Kontrimaitė (1947-2016), poetė, vertėja, žurnalistė
Bendžaminas Franklinas (Benjamin Franklin) (1706-1790), amerikiečių rašytojas, politikas, išradėjas,
mokslininkas, verslininkas
Juozas Sakalauskas (1864-1950), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, savivaldybininkas,
politinis veikėjas
Anicetas Linkus (1887-1962), kunigas, išeivijos lietuvių poetas
Leonardas Šimutis (1892-1975), poetas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, JAV lietuvių visuomenės veikėjas,
Lietuvos politinis veikėjas
Fabijonas Neveravičius (1900-1981), prozininkas, vertėjas
Aldona Merkytė (1924-2009), vertėja
Gabrielis Garsija Markesas (Gabriel José de la Concordia García Márquez) (1927-2014), kolumbiečių magiškojo
realizmo rašytojas, prozininkas, žurnalistas, leidėjas, politinis veikėjas, aštuoniasdešimtasis Nobelio literatūros
premijos laureatas (1982 m.)
Kęstutis Rastenis (1950-2017), poetas, literatūros kritikas ir vertėjas
Mindaugas Nastaravičius (g. 1984), poetas, dramaturgas, žurnalistas
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Natanielis Frydrichas Ostermejeris (Pridrikis) (1784-1846), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) evangelikų liuteronų
kunigas, raštijos darbuotojas
Mikalojus Godliauskas (1818-1890), rašytojas, vertėjas
Stanislava Medekšaitė-Paškevičienė (1846-1933), prozininkė, publicistė, aušrininkė
Aleksandras Gudaitis-Guzevičius (1908-1969), rašytojas, dramaturgas, kultūros bei politikos veikėjas
Jonas Šukys (1906-1987), pedagogas, rašytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas, politinis kalinys
Vytautas Strioga (1924-1992), pedagogas, poetas
Vilija Šulcaitė (1929-1992), poetė
Pranas Sasnauskas (1931-2011), pedagogas, rašytojas, tautosakininkas
Giedrimundas Gabrėnas (1952-1995), teatrologas, režisierius, eseistas, vertėjas
Herkus Kunčius (g. 1965), prozininkas, dramaturgas, libretistas, eseistas
Jurgis Buitkus (1937-2007), prozininkas
Romualdas Granauskas (1939-2014), prozininkas, dramaturgas, eseistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas (2000)
Arvydas Juozaitis (g. 1956), filosofas, prozininkas, dramaturgas, publicistas
Valvi Strikaitienė (g. 1937), vertėja
Džordžas Noelis Gordonas Baironas (George Noel Gordon Byron) (1788-1824), anglų poetas, vienas žymiausių
romantizmo ir vienas ryškiausių „pasaulio sielvarto“ poezijos atstovų
Bendžaminas Dizraelis, grafas Bikonsfildas (Benjamin Disraeli, 1st Earl of Beaconsfield) (1804-1881), anglų
rašytojas, politikas
Chosė Ečegarajus (tikr. José Maria Echegaray y Eizaguirre – Chosė Maria Ečegarajus Eisagirė) (1832-1916),
ispanų dramaturgas, penktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1904 m.), inžinierius, matematikas,
visuomenės veikėjas
Oktavijus Pasas (Octavio Paz) (1914-1998), meksikiečių poetas, filosofas, publicistas, eseistas, diplomatas,
aštuoniasdešimt aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1990 m.)
Stasys Bataitis (1915-1997), prozininkas, pedagogas
Vytautas Girdzijauskas (g. 1930), prozininkas, visuomenės veikėjas
Gotfrydas Ostermejeris (1716-1800), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) evangelikų liuteronų kunigas, pirmasis lietuvių
literatūros istorikas, kalbininkas, teoretikas, kritikas, lietuvių raštijos darbuotojas, vienas lietuvių knygotyros
pradininkų
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Mečislovas Davainis-Silvestraitis (1849-1919), tautosakininkas, poetas, knygnešys, publicistas, kultūrininkas,
pirmasis Lietuvos žurnalistas
Jurgis Tilvytis (slap. Žalvarnis) (1880-1931), kunigas, poetas, švietėjas, redaktorius
Petronėlė Bartnikaitė-Rūtelionienė (1893-1985), prozininkė, pedagogė
Andrius Matulaitis (1872-1958), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Sebastianas Čarlzas Faulksas (Sebastian Charles Faulks) (g. 1953), anglų rašytojas, žurnalistas
Alfas Pakėnas (g. 1953), poetas, publicistas, kultūros ir visuomenės veikėjas
Nijolė Raižytė (g. 1958), prozininkė
Žanas Batistas Rasinas (Jean-Baptiste Racine) (1639-1699), prancūzų dramaturgas, poetas, klasicistinės prancūzų
tragedijos meistras, istoriografas, Prancūzų Akademijos narys (1673)
Šarlotė Brontė (Charlotte Brontë, pseudonimas - Currer Bell) (1816-1855), anglų poetė romantikė
Henris Vileris Šo (Henry Wheeler Shaw, pseudonimas – Josh Billings) (1818-1885), amerikiečių rašytojas,
satyrikas, humoristas
Hipolitas Adolfas Tenas (Hippolyte Adolphe Taine) (1828-1893), prancūzų rašytojas, filosofas, estetikas,
pozityvizmo šalininkas, istorikas, psichologas
Markas Tvenas (Mark Twain, Samuel Langhorne Clemens, tikr. Samuelis Klemansas) (1835-1910), amerikiečių
rašytojas, publicistas
Liudvika Nitaitė-Didžiulienė (slap. Žmona) (1856-1925), rašytoja, publicistė, švietėja, knygnešių talkininkė

21 d.

Jurgis Narjauskas (1876-1943), diplomatas, vertėjas, spaudos veikėjas ir tautosakininkas, pedagogas, teisės mokslų
daktaras, profesorius, prelatas

21 d.

Domas Kaunas (g. 1949), knygotyrininkas, bibliofilas, edukologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas

21 d.
22 d.

Valė Garbačiauskaitė-Macijauskienė (g. 1969), poetė
Migelis de Servantesas Savedra (Miguel de Cervantes Saavedra) (1547-1616), Atgimimo epochos ispanų rašytojas,
poetas, dramaturgas, manierizmo šalininkas
Henris Fildingas (Henry Fielding) (1707-1754), anglų rašytojas, dramaturgas, satyrikas, teisėjas
Imanuelis Kantas (Immanuel Kant) (1724-1804), lietuvių kilmės Prūsijos filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos
pradininkas, mokslų daktaras, profesorius
Ana Luiza Žermena Neker, baronienė de Stal-Holštein (Anne-Louise Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein;
žinoma kaip Madame de Staël) (1766-1817), šveicarų kilmės prancūzų rašytoja

22 d.
22 d.
22 d.
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Jonas Ambrozaitis (1856-1916), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Konstantinas Olšauskas (1867-1933), kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys, prelatas
Jonas Strazdas-Jaunutis (1886-1972), dramaturgas, vertėjas, spaudos darbuotojas, mėgėjų teatro veikėjas
Butkų Juzė (tikr. Juozas Butkus) (1893-1947), daraktorius, pedagogas, poetas, dramaturgas, žurnalistas,
muziejininkas
Vladimiras Vladimirovičius Nabokovas (Влади́мир Влади́мирович Набо́ков; pseudonimai - Владимир Сирин,
Василий Сирин, Василий Шишков) (1899-1977), rusų kilmės amerikiečių rašytojas, poetas, vertėjas,
literatūrologas, entomologas
Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė (1908-1984), išeivijos poetė, pedagogė, žurnalistė, visuomenės veikėja, klasiko
Vinco Mykolaičio-Putino sesuo
Halina Didžiulytė-Mošinskienė (1911-2004), pedagogė, prozininkė, publicistė, visuomenininkė, išeivijos rašytoja
Pranas Kozulis (1917-2000), išeivijos poetas, pedagogas
Aino Pervik (Aino Pervik; tikr. Aino Raud) (g. 1932), estų vaikų rašytoja, poetė, vertėja
Viljamas Šekspyras (William Shakespeare) (1564-1616), anglų dramaturgas, poetas, aktorius
Jonas Pipiras (1833-1912), kunigas, raštijos veikėjas
Teodoras Šuravinas (1889-1966),vertėjas, literatūros kritikas, spaudos darbuotojas, pedagogas, rašytojas
Jurgis Dabrila (1898-1960), teisininkas, prozininkas, publicistas
Haldouras Kiljanas Laksnesas, Gudjonsonas (Halldór Kiljan Laxness, tikr. Halldór Kiljan Gudjónsson) (19021998), islandų rašytojas, penkiasdešimt pirmasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1955 m.)
Henrikas Radauskas (1910-1970), poetas, vertėjas
Anielius Markevičius (1923-2010), prozininkas
Aldona Brazdžionytė-Oškeliūnienė (1927-2013), tautosakininkė, poetė, prozininkė, poeto Bernardo Brazdžionio
dukterėčia
Bronė Balčienė (g. 1945), vertėja, redaktorė
Antanas Strazdas (Strazdelis) (1760-1833), poetas, kunigas
Povilas Višinskis (1875-1906), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, prozininkas, kritikas,
publicistas, lietuvybės propaguotojas, visuomenės ir kultūros veikėjas
Ernstas Martinas Kavolis (1922-1978), vertėjas
Anelius Markevičius (1923-2010), prozininkas
Danielis Defo (Daniel Defoe; tikr. Daniel Foe) (1660-1731), anglų rašytojas, publicistas
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24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d. 75-osios gimimo metinės
25 d.
26 d.
26 d.
26 d.

26 d. 175-osios gimimo metinės
(gimimo mėnuo ir diena
nežinoma)
26 d.
26 d. 120-osios gimimo metinės
26 d.

Frydrichas Kuršaitis (1806-1884), evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos (Prūsijos) kalbininkas, spaudos
darbuotojas, kultūros veikėjas
Julius Anusavičius (1825-1907), poetas, 1863 m. sukilimo dalyvis
Karlas Frydrichas Georgas Špiteleris (Carl Friedrich Georg Spitteler; pseudonimas – Carl Felix Tandem – Karlas
Feliksas Tandemas) (1845-1924), šveicarų rašytojas, poetas, devynioliktasis Nobelio literatūros premijos laureatas
(1919 m.)
Liusė Modė Montgomeri (Lucy Maud Montgomery) (1874-1942), kanadiečių vaikų rašytoja, poetė, eseistė
Vytautas Alantas (tikr. Jakševičius) (1902-1990), lietuvių rašytojas
Algirdas Kazragis (1928-1969), prozininkas, poetas, žurnalistas
Daiva Čepauskaitė (g. 1967), poetė, dramaturgė, aktorė, „Poezijos pavasario“ laureatė (2005)
Albinas Galinis (g. 1964), poetas
Stasys Keblas (1896-1979), pedagogas, prozininkas, dramaturgas
Petras Kežinaitis (1906-1969), žurnalistas, redaktorius, kraštotyrininkas, vertėjas
Michalina Navikaitė-Meškauskienė (1907-1990), bibliotekininkė, memuaristė, visuomenės veikėja
Petras Markevičius (slap. Markaitis) (1912-1987), kunigas, dailininkas, poetas
Gražina Marija Mareckaitė (g. 1939), teatrologė, dramaturgė
Irena Marija Balčiūnienė (g. 1943), vertėja
Adolfas Strakšys (g. 1937), prozininkas, satyrikas
Petras Roizijus (tikr. vardas Pedras Ruisas de Moras) (1505-1571), teisininkas, poetas, visuomenės veikėjas,
profesorius
Viljamas Šekspyras (William Shakespeare) (1564-1616), anglų dramaturgas, poetas, aktorius
Bjornstjernė Martinijus Bjornsonas (Bjornstjerne Martinius Bjornson) (1832-1910), pirmasis skandinavų
rašytojas, apdovanotas Nobelio literatūros premija, poetas, dramaturgas, prozininkas, žurnalistas, redaktorius,
oratorius, teatro režisierius, norvegų tautinio himno autorius („Ja, vi elsker dette landet“ – „Taip, mes mylime šią
šalį“), trečiasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1903 m.)
Pranas Straupas (1843-1882), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Pranas Straupas (1843-1882), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Visentė Aleksandrė (Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo) (1898-1984), ispanų poetas, septyniasdešimt
penktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1977 m.)
Marija Aukštaitė (tikr. Kotryna Radkevičiūtė-Navikevičienė) (1896-1987), prozininkė, poetė
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26 d. 15-osios mirties metinės
26 d.
26 d.
26 d.
26 d.
27 d.
27 d.

Prunskis Juozas (1907-2003), išeivijos katalikų dvasininkas, mokslininkas, vertėjas, visuomenės veikėjas,
redaktorius, spaudos darbuotojas ir organizatorius, apologetinės literatūros kūrėjas, krikščioniškos spaudos
rėmėjas, krikščioniškos žurnalistikos patriarchas
Algimantas Antanavičius (1931-2010), vertėjas
Liudvigas Vitgenšteinas (Ludwig Josef Johann Wittgenstein) (1889-1951), austrų filosofas
Deividas Hjumas (David Hume) (1711-1776), škotų filosofas epyristas ir skepticistas, istorikas
Kazimieras Vilius Laužikas (1936-2007), vaikų poetas, žurnalistas, redaktorius
Ralfas Voldas Emersonas (Ralph Waldo Emerson) (1803-1882), amerikiečių poetas, eseistas, filosofas, visuomenės
veikėjas
155-osios gimimo metinės Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis (1863-1938), pedagogas, rašytojas, aušrininkas, spaudos darbuotojas

27 d.
27 d. 20-osios mirties metinės
27 d.
27 d.
27 d.
27 d. 5-osios mirties metinės
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d. 90-osios gimimo metinės
28 d.

Kazys Binkis (1893-1942), poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas
Karlosas Kastaneda (Carlos Castañeda, tikr. Carlos César Salvador Arana Castañeda – Karlosas Sesaras
Salvadoras Arana Kastanjeda) (1925-1998), perujietiškos kilmės amerikiečių rašytojas, poetas, eseistas,
antropologas, etnografas, mistikas
Regina Mikalauskaitė-Valevičienė (g. 1931), žurnalistė, režisierė, dramaturgė, vertėja
Gediminas Sapetka (1932-1994), poetas
Vaidotas Spudas (1935-1961), poetas
Rytis Trimonis (1936-2013), kritikas, literatūrologas
Tomas Sakalauskas (1932-2015), menotyrininkas, eseistas, redaktorius, žurnalistas
Justinas Mikutis (1922-1988), mąstytojas, filosofas, daręs įtaką daugeliui rašytojų
Laimutė Bareišienė (g. 1947), vertėja
Irena Buivydaitė-Kupčinskienė (g. 1954), prozininkė, vertėja
Konstantinas Jasiukaitis (1882-1941), prozininkas, dramaturgas
Julius Būtėnas (1908-1999), literatūros tyrinėtojas, kritikas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas
Albertas Vytautas Misevičius (1924-1994), rašytojas, žurnalistas, prozininkas, vienas produktyviausių lietuvių
vaikiškos literatūros rašytojų
Nelė Harpera Li (Nelle Harper Lee) (1926-2016), amerikiečių rašytoja
Algirdas Kazragis (1928-1969), prozininkas, poetas, žurnalistas
Romualdas Neimantas (1939–2009), prozininkas, keliautojas, istorijos mokslų daktaras, kultūros istorikas,
orientalistikos tyrinėtojas, vertėjas
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28 d.
28 d.
29 d.
29 d.
29 d. 85-osios mirties metinės
29 d.
29 d.
29 d. 55-osios mirties metinės
29 d.
30 d.
30 d. 185-osios mirties metinės
30 d.
30 d. 135-osios gimimo metinės
30 d. 10-osios mirties metinės
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.

Algimantas Kaminskas (g. 1944), žurnalistas, redaktorius, poetas, prozininkas
Agnė Žagrakalytė (g. 1979), poetė
Šarlis Nodjė (Charles Nodier; tikr. Jean-Charles-Emmanuel Nodier – Žanas Šarlis Emanuelis Nodjė) (1780-1844),
prancūzų rašytojas, poetas, dramaturgas, leksikografas
Jurgis Baranauskas (1859-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozas Tumas-Vaižgantas (1869-1933), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, lietuvių
literatūros klasikas, prozininkas, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, kunigas
Liudvigas Vitgenšteinas (Ludwig Josef Johann Wittgenstein) (1889-1951), austrų filosofas
Jurgis Dabrila (1898-1960), teisininkas, prozininkas, publicistas
Kazys Kiela (1898-1963), prozininkas, vertėjas
Audra Stasiukonytė (1955-1985), lituanistė, ekskursijų vadovė, rašytoja
Mikalojus Juškevičius (1644-1709), mokyklinių dramų autorius
Stanislovas Čerskis (1777-1833), kunigas, grafikas, vertėjas, kultūrininkas
Jurgis Šlapelis (1876-1941), vertėjas, knygų leidėjas, kalbininkas, gydytojas, kultūros veikėjas
Jaroslavas Hašekas (Jaroslav Hašek) (1883-1923), čekų rašytojas, satyrikas, dramaturgas, feljetonistas,
žurnalistas, šauniojo kareivio Šveiko personažo autorius
Kazimiera Smilgevičienė (1937-2008), tautodailininkė, poetė
Jurgis Lechavičius (1820-1862), knygų rengėjas spaudai, lietuvių raštijos kūrėjas
Dovilė Zelčiūtė (g. 1959), poetė, dramaturgė, eseistė
Marius Burokas (g. 1977), poetas, vertėjas, literatūros kritikas
Bronius Žalys (1921-2007), poetas

Gegužė
1 d. 115-osios mirties metinės
1 d.
1 d. 15-osios mirties metinės
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.

Jurgis Mikšas (1862-1903), knygininkas, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjas, lietuviškosios
nepriklausomos spaudos kūrėjas – aušrininkas
Kazys Jankauskas (1906-1996), prozininkas, vertėjas, bibliotekininkas
Jonas Laucė (1917-2003), prozininkas
Viktoras Petrovičius Astafjevas (Ви́ктор Петро́вич Аста́фьев) (1924-2001), rusų prozininkas, dramaturgas,
eseistas, publicistas, scenaristas
Albina Danisevičiūtė (1941-2003), poetė, žurnalistė
Laima Matutytė-Česynienė (g. 1951), poetė
Nijolė Kliukaitė-Kepenienė (g. 1957), poetė, prozininkė, vertėja
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1 d.
1 d.
1 d. 65-osios gimimo metinės
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 145-osios gimimo metinės
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 45-osios gimimo metinės
2 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.

Rolandas Mosėnas (1965-1985), poetas
Kazys Marukas (tikr. Marijonas Krasauskas) (1921-1992), prozininkas, žurnalistas
Marijus Šidlauskas (iki 1998 04 08 Jonaitis) (g. 1953), literatūros tyrinėtojas, kritikas, vertėjas
Novalis (Novalis; tikr. Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg – Georgas Frydrichas Filipas Leopoldas
fon Hardenbergas) (1772-1801), vokiečių rašytojas, filosofas, kalnakasybos inžinierius
Alfredas de Miusė (Alfred de Musset; tikr. Louis-Charles-Alfred de Musset-Pathay – Luji Šarlis Alfredas de MiusėPatajus) (1810-1857), prancūzų rašytojas, poetas, dramaturgas
Adomas Sketeris (1859-1916), aušrininkas, literatas, lietuviškos spaudos skleidėjas, švietėjas
Džeromas Klapka Džeromas (Jerome Klapka Jerome) (1859-1927), anglų rašytojas, humoristas, dramaturgas,
žurnalistas
Juozas Maldžius (1862-1942), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jurgis Baltrušaitis (1873-1944), poetas simbolistas, eseistas, vertėjas, diplomatas
Juozas Žlabys (slap. Žengė) (1899–1992), poetas, prozininkas, publicistas, „Keturių vėjų“ sąjūdžio dalyvis
Alanas Maršalas (Alan Marshall) (1902-1984), australų rašytojas, publicistas, humanistas, socialinės dokumentikos kūrėjas
Petras Cvirka (1909-1947), rašytojas, politinis veikėjas
Petras Užkalnis (1907-1984), lietuvių prozininkas, literatūrologas
Jonas Jackevičius (g. 1937), poetas, žurnalistas, dailininkas
Sergejus Isajevas (slap. Clandestinus) (g. 1973), vertėjas, poetas ir prozininkas
Leonardas da Vinčis (Leonardo da Vinci) (1452-1519), italų renesanso architektas, tapytojas, poetas, skulptorius,
muzikantas, meno teoretikas, inžinierius, išradėjas, filosofas
Nikolas Bernardas Makiavelis (tikr. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) (1469-1527), italų rašytojas, poetas,
dramaturgas, filosofas, istorikas, politinis veikėjas
Elžbieta Jodinskaitė (1877-1951), bibliotekininkė, filantropė, visuomenės veikėja, draudžiamos lietuviškos spaudos
platintoja
Vincas Jakštys (slap. Senas Vincas) (1880-1961), prozininkas, dramaturgas
Jurgis Smolskis (slap. Smalstys) (1881-1919), knygnešys, dramaturgas, prozininkas, revoliucinis politinis veikėjas
Mikelis Hofmanas (slap. Ateivis) (1889-1921), knygininkas, Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros
veikėjas
Rožė Jankevičiūtė-Žalnieriūnienė (1925-2012), vertėja, redaktorė
Aldona Brazdžionytė-Oškeliūnienė (1927-2013), tautosakininkė, poetė, prozininkė, poeto Bernardo Brazdžionio
dukterėčia
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3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
4 d.
4 d.
4 d. 72
5 d. 205-osios gimimo metinės
5 d. 200-osios gimimo metinės
5 d. 185-osios gimimo metinės
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d. 53

Agota Daugnoraitė-Vičiulienė (1929-1971), poetė, tremtinė
Leonidas Jacinevičius (1944-1995), prozininkas
Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944), prozininkas, dailininkas
Marija Rita Tūbelytė-Kuhlmanienė (1923-2014), išeivijos prozininkė
Jurgis Savickis (slap. Rimošius) (1890-1952), lietuvių diplomatas, modernistinės krypties rašytojas
Vytautas Kirkutis (g. 1956), poetas, prozininkas, publicistas
Leonas Peleckis-Kaktavičius (g. 1946), poetas, prozininkas, eseistas, literatūros istorikas ir tyrinėtojas
Siorenas Kirkegoras arba Kierkegoras (Søren Aabye Kierkegaard) (1813-1855), danų rašytojas, filosofas,
protestantų teologas, egzistencializmo pradininkas
Karlas Marksas (Karl Heinrich Marx) (1818-1883), vokiečių filosofas, marksizmo pradininkas
Frydrichas Vilhelmas Zybertas (Wilhelm Friedrich Siebert) (1833-1900), knygininkas, spaustuvės ir leidyklos,
veikusios 1865-1944 m. Klaipėdoje, smulkių leidinių lietuvių kalba, skirtų Mažajai Lietuvai, ir kitų periodinių
leidinių savininkas
Henrikas Senkevičius (tikr. Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz) (1846-1916), lenkų rašytojas, istorikas,
šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1905 m.)
Kristoferis Morlėjus (Christopher Darlington Morley) (1890-1957), amerikiečių rašytojas, žurnalistas
Vilius Endrikaitis (1890-1981), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas
Teofilis Tilvytis (1904-1969), satyrikas, poetas, prozininkas, vertėjas, spaudos darbuotojas
Petras Gintalas (1908-1971), dramaturgas, žurnalistas, poetas
Bruno Ferrero (Bruno Ferrero) (g. 1946), italų rašytojas, publicistas, kunigas salezietis, vienuolis
Siuzana Neker (Suzanne Necker, tikr. Suzanne Curchod) (1737-1794), prancūzų rašytoja, literatūrinio salono
šeimininkė
Karlas Liudvikas Bernė (Karl Ludwig Börne, tikr. Juda Löb Baruch) (1786-1837), vokiečių rašytojas, publicistas
Henris Deividas Toras (Henry David Thoreau) (1817-1862), amerikiečių rašytojas, poetas, filosofas, literatūros
kritikas, istorikas
Morisas Meterlinkas (Morris Maeterlinck; tikr. Maurice (Morris) Polydore Marie Bernard Maeterlinck, žinomas
kaip Comte (Count) Maeterlinck) (1892- 1949), belgų rašytojas, dramaturgas, filosofas, dvyliktasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1911 m.), teisininkas
Vladas Mongirdas (1877-1960), poetas, dramaturgas
Haris Edmundas Martinsonas (Harry Edmund Martinson) (1904-1978), švedų prozininkas, poetas, septyniasdešimt
antrasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1974 m.)
Liūnė Janušytė (tikr. Liucija) (1909-1965), prozininkė, vertėja, žurnalistė
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6 d.
6 d.
6 d.
7d
7 d.
7 d.
7 d. 110-osios gimimo metinės
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.

7 d.
8 d. 350-osios gimimo metinės
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.

Jonas Mikelinskas (1922-2015), prozos patriarchas, pedagogas, rašytojas, publicistas, Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatas (2002)
Vilius Gužauskas (g. 1951), kritikas, literatūrologas
Jekaterina Jonaitienė (g. 1940), vertėja
Robertas Brauningas (Robert Browning) (1812-1889), anglų poetas ir dramaturgas
Elbertas Grimas Habardas (Elbert Green Hubbard) (1856-1915), amerikiečių rašytojas, leidėjas, dailininkas,
filosofas
Vladislavas Stanislavas Reimontas (Władysław Stanisław Reymont; tikr. Stanisław Władysław Rejment –
Stanislavas Vladislavas Reimentas) (1867-1925), lenkų rašytojas, dvidešimt ketvirtasis Nobelio literatūros premijos
laureatas (1924 m.)
Ona Matusevičiūtė (1908-2002), prozininkė, vertėja, tremtinė
Bronius Pranskus (iki 1923 m. Vaclovas Anskaitis; slap. Žalioniss) (1902-1964), literatūros tyrinėtojas, kritikas,
poetas
Stanislovas Ježis Lecas (Stanisław Jerzy Lec) (1909-1966), lenkų rašytojas satyrikas, poetas, filosofas, aforizmų
meistras
Vladas Kupris (1914-1997), poetas
Gintarė Banaitytė-Ivaškienė (g. 1936), prozininkė
Teodoras Četrauskas (g. 1944), vertėjas, prozininkas
Violeta Kelertienė (g. 1942), literatūrologė, literatūros kritikė
Rabindranatas Tagorė (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, Robyndronath Thakur) (1861-1941), indų poetas, kompozitorius,
prozininkas, dramaturgas, filosofas, visuomenės veikėjas, keturioliktasis Nobelio literatūros premijos laureatas
(1913 m.)
Solveiga Daugirdaitė (g. 1967), literatūrologė
Alenas Renė Lesažas (Alain-René Lesage) (1668-1747), prancūzų rašytojas, satyrikas, dramaturgas
Gustavas Floberas (Gustave Flaubert) (1821-1880), prancūzų rašytojas realistas, vienas žymiausių XIX a. Europos
rašytojų
Stanislava Medekšaitė-Paškevičienė (1846-1933), prozininkė, publicistė, aušrininkė
Zigmas Gaidamavičius (slap. Gėlė) (1894-1912), poetas
Stasys Jonas Jokubka (1909-1998), Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas, prozininkas
Juozas Chlivickas (1919-2004), žurnalistas, dramaturgas, vertėjas, redaktorius
Eugenijus Ignatavičius (g. 1935), rašytojas, dramaturgas, vertėjas
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8 d.
8 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.

9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
10 d.
10 d. 20-osios mirties metinės
10 d.
10 d.
10 d.
\
10 d.
10 d. 70-osios gimimo metinės
10 d. 5-osios mirties metinės
11 d.
11 d.

Stasys Radžius (g. 1950), poetas
Alfonsas Stabingis (1922-1995), poetas
Paminėta pirmoji mokykla Lietuvoje – Vilniaus katedros mokykla (1397 m.)
Johanas Kristofas Frydrichas fon Šileris (Johann Christoph Friedrich von Schiller) (1759-1805), vokiečių poetas,
dramaturgas, meno kritikas, filosofas, istorikas, pasaulinės literatūros klasikas
Jurgis Lapinas (1856-1932), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, Mažosios Lietuvos
visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas
Ignas Trabša (1790-1867), religinės literatūros rengėjas
Edmundas Butrimas (1909-?), dramaturgas, išeivijos kūrėjas
Vladas Abramavičius (slap. Algirdas Gegužinis) (1909-1965), žurnalistas, kultūros istorikas, bibliografas, vertėjas,
poetas
Bulatas Šalvovičius Okudžava (ბულატ ოკუჯავა, Була́т Ша́лвович Окуджа́ва) (1924-1997),
gruzinų kilmės rusų poetas, prozininkas, scenaristas, aktorius, autorinės dainuojamosios poezijos pradininkas ir
kompozitorius
Vainius Bakas (g. 1989), poetas, literatūrologas, kritikas
Virgina Šukytė (tikr. Virginija Genienė) (g. 1957), prozininkė, žurnalistė
Viktoras Jocaitis (1895-1976), rašytojas, literatūros kritikas, žurnalistas, vertėjas
Petras Skodžius (1927-2009), prozininkas, žurnalistas
Jonas Strielkūnas (1939-2010), poetas, vertėjas, publicistas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1991), Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1996)
Michailas Saltykovas – Ščedrinas (Михаил Салтыков – Щедрин) (1826-1889), rusų rašytojas, satyros meistras
Vladas Vyšniūnas (1922-1998), prozininkas, memuaristas
Linas Broga (1925-2005), vertėjas, poetas, inžinierius
Zita Marienė (g. 1949), vertėja
Sergejus Kanovičius (g. 1962), poetas, eseistas, vertėjas
Aidas Kelionis (tikr. Algimantas Mikelionis) (g. 1971), poetas, prozininkas
Vidmantė Jasukaitytė (g. 1948), poetė, prozininkė, dramaturgė
Bronius Mackevičius (1929-2013), poetas, spaudos darbuotojas
Žanas de la Briujeras (Jean de La Bruyère) (1645-1696), prancūzų rašytojas, klasicizmo epochos moralistas
Etelė Lilijana Voinič (Ethel Lilian Voynich; tikr. Ethel Lilian Boole) (1864-1960), airių kilmės anglų rašytoja,
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12 d. 110-osios gimimo metinės
12 d.
12 d.

vertėja, kompozitorė
Vanda Didžiulytė-Albrechtienė (1881-1941), rašytoja, publicistė, rusų rašytojų kūrinių vertėja, politinė veikėja
Mykolas Linkevičius (1909-1941), poetas
Kamilas Chosė Sela Trulokas (Camilo José Cela Trulock) (1916-2002), ispanų rašytojas, aštuoniasdešimt
septintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1989 m.)
Kazimiera Gaidytė–Bulsienė–Miškinienė (slap. Nerima Narutė) (g. 1928), išeivijos poetė
Renata Šerelytė-Mendeikienė (g. 1970), prozininkė, poetė, dramaturgė, literatūros kritikė
Jonas Juška (1815-1886), kalbininkas
Kazimieras Kontrimas (1777-1836), publicistas, bibliotekininkas, 1794 ir 1831 metų anticarinių sukilimų dalyvis
Ignas Pikturna (1924-2005), prozininkas marinistas, publicistas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas
Petronėlė Česnulevičiūtė (1925-2011), literatūros tyrinėtoja, dramaturgė
Algis Kalėda (1952-2017), literatūrologas, kritikas
Dionizas Poška (1764-1830), poetas, muziejininkas, leksikografas, lietuvių kalbos, istorijos, etnografijos tyrinėtojas,
žemaičių lituanistinio sąjūdžio centrinė figūra
Žorisas Karlas Hiuismansas (Joris-Karl Huysmans; tikr. Charles-Georges-Marie Huysmans – Šarlis Žoržas
Marijus Hiuismansas) (1848-1907), prancūzų rašytojas, poetas, dailėtyrininkas
Džordžas Edvardas Vudberis (George Edward Woodberry) (1855-1930), amerikiečių poetas, literatūros kritikas,
publicistas
Vilius Endrikaitis (1890-1981), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas
Nelė Leonė Zaksė (Nelly Leonie Sachs) (1891-1970), vokiečių poetė, dramaturgė, šešiasdešimt trečioji Nobelio
literatūros premijos laureatė (1996 m.)
Eudženijus Montalė (Eugenio Montale) (1896-1981), italų poetas, prozininkas, redaktorius, vertėjas,
septyniasdešimt trečiasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1975 m.)
Petras Babickas (1903-1991), Lietuvos radijo žurnalistikos pradininkas, publicistas, rašytojas, vertėjas, diplomatas,
kraštotyrininkas, keliautojas, fotografas
Benediktas Rutkūnas (Rutkauskas) (1907-1975), poetas, prozininkas, vertėjas, pedagogas
Anicetas Bučys (1907-1998), poetas, dramaturgas, išeivijos rašytojas
Pranas Pakalniškis (slap. Pranulis) (1908-1965), išeivijos poetas
Alfonsas Dargis (1909-1996), poetas, tapytojas, grafikas, scenografas
Augustinas Savickis-Savickas (1919-2012), dailininkas tapytojas, dailėtyrininkas, memuaristas, dienoraščių
autorius
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Valentinas Vytautas Navickas (1923-2004), poetas
Ričardas Pakalniškis (1935-1994), literatūrologas (tyrinėtojas ir kritikas)
Janina Jovaišaitė (tikr. Janina Obuchavičienė) (g. 1929), poetė
Elena Skaudvilaitė (g. 1935), poetė
Milda Elena Telksnytė (g. 1938), žurnalistė, redaktorė, prozininkė, publicistė
Kazys Jonušas (g. 1954), prozininkas, žurnalistas
Stanislovas Rapolionis (Rapagellanus) (1458-1545), teologas, Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lietuvių raštijos kūrėjas
pradininkas, teologijos daktaras, profesorius
Heinrichas Holcas (1826-1894), knygų leidėjas, spaustuvininkas, Holzo ir Šerniaus spaustuvės steigėjas
Edvardas Jokūbas Daukša (Daukšys) (1836-apie 1890), poetas, vertėjas, 1863 m. sukilimo dalyvis
Edvardas Jokūbas Daukša (Daukšys) (1836-apie 1890), poetas, vertėjas, 1863 m. sukilimo dalyvis
Juozas Mečkauskas-Meškela (1954-2007), poetas, prozininkas
Algimantas Mikuta (g. 1943), poetas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1979)
Marcelinas Šikšnys-Šiaulėniškis (1874-1970), pedagogas, dramaturgas, poetas
Salys Šemerys (tikr. Saliamonas Šmerauskas) (1898-1981), poetas avangardistas, „Keturių vėjų“ sąjūdžio dalyvis,
pedagogas
Legalizuotas mokymas lietuvių kalba (1905 m.)
Romualdas Giedraitis (slap. R. Spalis) (1913-1980), rašytojas
Fiodoras Aleksandrovičius Abramovas (Фёдор Алекса́ндрович Абра́мов) (1920-1983), rusų rašytojas,
literatūrologas, publicistas
Jurijus Sergejevičius Rytcheu (Ю́рий Серге́евич Рытхэ́у) (1930-2008), čiukčių rašytojas, čiukčių literatūros
pradininkas
Danutė Brazytė-Bindokienė (g. 1932), išeivijos rašytoja, žurnalistė, redaktorė
Arūnas Tomas Rudokas (1966-2012), poetas, prozininkas
Emilė Elizabetė Dikinson (Emily Elizabeth Dickinson) (1830-1886), amerikiečių poetė
Pjeras Vėberis (Pierre Eugène Veber) (1869-1942), prancūzų rašytojas, dramaturgas
Michailas Afanasjevičius Bulgakovas (Михаи́л Афана́сьевич Булга́ков) (1891-1940), rusų rašytojas, dramaturgas,
teatro režisierius, aktorius
Rojus Mizara (1895-1967), JAV lietuvių rašytojas, publicistas, dramaturgas, redaktorius, visuomenės veikėjas
Vacys Kavaliūnas (1907-1994), pedagogas, prozininkas, literatūros tyrinėtojas
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Petras Karuža (slap. Kapsainis) (1908-1933), žurnalistas, poetas
Maksas Frišas (Max Frisch) (1911-1991), šveicarų rašytojas, dramaturgas, architektas
Pranas Treinys (g. 1928), prozininkas, aktorius
Nijolė Masteikaitė (1939-2005), pedagogė, poetė
Leonardas Grudzinskas (1939-2006), žurnalistas-gamtininkas, rašytojas, redaktorius
Liutauras Leščinskas (g. 1970), poetas, žurnalistas
Šarlis Pero (Charles Perrault) (1628-1703), prancūzų rašytojas, literatūrinės pasakos pradininkas, poetas,
literatūros kritikas, teisininkas
Vincas Uždavinys (1902-1983), publicistas, žurnalistas, redaktorius, keliautojas, fotografas
Pranas Imsrys (tikr. Bastys) (1905-1977), pedagogas, žurnalistas, rašytojas, visuomenės veikėjas
Jonas Avyžius (1922-1999), prozininkas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas
Zigmas Kupstys (slap. Žirgelis) (g. 1924), poetas
Danutė Skėraitytė–Jovaišienė (1935-2002), poetė, tautodailininkė
Antanas Drilinga (g. 1935), poetas, prozininkas, žurnalistas, redaktorius, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas
(1972)
Donatas Edmundas Sauka (1929-2015), literatūrologas, tautosakos tyrinėtojas, rašytojas, kultūros ir visuomenės
kritikas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1998)
Vytautas Skripka (1943-2013), poetas
Živilė Bilaišytė (1951–1991), Saint Paule gimusi poetė, literatūros kritikė, išeivijos kūrėja
Antanas Tatarė (tikr. Antanas Totoraitis) (1805-1889), vienas iš lietuvių prozos pradininkų, kunigas
Povilas Januševičius (1866-1948), kunigas, kalbininkas, prozininkas, publicistas, pedagogas, prelatas
Anri Barbiusas (Henri Barbusse; tikr. Adrien Gustave Henri Barbusse – Anri Gustavas Henris Barbiusas) (18731935), prancūzų rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas
Petras Tarasenka (1892-1972), archeologas, kultūros veikėjas, rašytojas, muziejininkas
Valerija Juljevna Valsiūnienė (1907-1955), poetė, pedagogė
Povilas Pečeliūnas (slap. A. Vientautas) (1928-1990), bibliofilas, poetas, prozininkas, publicistas, rezistentas
Antanas Žekas (1931-2015), poetas, prozininkas, dramaturgas
Juozas Marcinkus (1928-2004), prozininkas, poetas, leidėjas
Stasys Sabonis (1925-2006), vertėjas
Dalia Dubickaitė (g. 1961), poetė, redaktorė
Pjeras Ogiustenas Karonas de Bomaršė (Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais) (1732-1799),
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prancūzų dramaturgas, publicistas
Pranas Savickas (1777-1864), poetas, kunigas
Bertranas Artūras Viljamas Raselas (Bertrand Arthur William Russell) (1872-1970),anglų filosofas, keturiasdešimt
šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1950 m.)
Antanas (Gravrogkas) Graurokas (1880-1958), prozininkas, publicistas, visuomenės veikėjas
Julius Savickis (slap. Lendrė) (1904-1977), poetas
Boleslovas Mačionis (1915-1971), poetas, dainius, tremtinys
Bronius Kiela (g. 1917), poetas, tremtinys
Izidorius Ignatavičius (g. 1932), enciklopedininkas, prozininkas, poetas, dramaturgas, tremtinys
Gražina Ramoškaitė-Gedienė (1950-2004), literatūros kritikė
Edmondas Kelmickas (g. 1954), poetas
Eglė Patiejūnienė (1964-2017), senosios Lietuvos literatūros tyrėja ir vertėja, knygų, straipsnių, vadovėlių,
populiarinimo tekstų autorė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji
mokslo darbuotoja, Lietuvos edukologijos universiteto ir Vilniaus universiteto docentė
170-osios gimimo metinės Kazimieras Jaunius (1848-1908), lietuvių kalbos tyrinėtojas, kunigas, teologas, profesorius
35-osios mirties metinės
Antanas Kniūkšta (1892-1983), knygų leidėjas, „Sakalo“ leidyklos steigėjas ir vadovas
Gražina Loreta Latonaitė-Packevičienė (1934-2011), prozininkė, gydytoja
Johanas Gotlybas Fichtė (Johann Gottlieb Fichte) (1762-1814), vokiečių filosofas, vokiškojo idealizmo atstovas
Silvestras Teofilis Valiūnas (1789-1831), poetas, 1831 m. sukilimo dalyvis
Stanislovas Didžiulis (1850-1927), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, bibliofilas, politinis
veikėjas
Antanas Gustaitis (1907-1990), poetas, dramaturgas, vienas lietuvių radijo dramaturgijos pradininkų
15-osios mirties metinės
Leonardas Kazimieras Andriekus (1914- 2003), poetas, kunigas, pranciškonas
Vladė Čekonytė-Butkienė (1917-1989), poetė
Dalia Urnevičiūtė-Pilėnienė (1932-2002), poetė, prozininkė, dramaturgė
Įkurta pirmoji spaustuvė Lietuvoje (1522 m.)
Frydrichas Pretorijus (1624-1695), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) giesmių eiliuotojas, vertėjas, leksikografas
Kristupas Sturys (1821-1891), knygininkas, kunigas, lietuvių kultūros veikėjas
Verneris fon Heidenstamas (Carl Gustaf Verner von Heidenstam – Karlas Gustafas Verneris fon Heidenstamas)
(1859-1940), švedų rašytojas, poetas, šešioliktasis Nobelių literatūros premijos laureatas (1916 m.)
Sigrida Unset (Sigrid Undset) (1882-1949), norvegų rašytoja, dvidešimt aštuntasis Nobelio literatūros premijos
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20 d. 45-osios mirties metinės
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22 d.
(gimimo mėnuo ir diena
nežinoma, tačiau italų šaltiniai

laureatas (1928 m.)
Mykolas Vaitkus (1883-1973), rašytojas, kunigas, žurnalistas, redaktorius
Juozas Bulota (1918-1994), žurnalistas, rašytojas
Vytautas Skripka (1943-2013), poetas
Onorė de Balzakas (Honoré de Balzac) (1799-1850), prancūzų rašytojas, realizmo pradininkas
Juozas Pronskus (slap. Aklasmatė) (1893-1984), prozininkas, feljetonistas, žurnalistas, vertėjas, redaktorius,
visuomenės veikėjas
Petras Maželis (1894-1966), kunigas, prozininkas
Juozas Grušas (1901-1986), prozininkas, dramaturgas, eseistas, vertėjas
Julija Švabaitė-Gylienė (1921-2016), poetė, prozininkė
Gediminas Jankus (g. 1951), dramaturgas, prozininkas, teatro kritikas, publicistas
Martynas Mažvydas (Mossovidius) (1510-1563), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) produktyviausias XVI a. lietuvių
rašytojas, pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmas“ (1547) autorius, lietuvių literatūros pradininkas. Knygoje
pirmasis originalus lietuviškas eilėraštis, turintis didelę pažintinę bei literatūrinę vertę, davęs pradžią lietuvių
eiliuotinei kūrybai
Martynas Mažvydas (Mossovidius) (1510-1563), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) produktyviausias XVI a. lietuvių
rašytojas, pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmas“ (1547) autorius, lietuvių literatūros pradininkas. Knygoje
pirmasis originalus lietuviškas eilėraštis, turintis didelę pažintinę bei literatūrinę vertę, davęs pradžią lietuvių
eiliuotinei kūrybai
Jonas Katelė (1831-1908), kunigas, švietėjas, daraktorius, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo ir slaptųjų
lietuviškųjų vakarų ir lietuvių mokyklų organizatorius
Salys Šemerys (tikr. Saliamonas Šmerauskas) (1898-1981), poetas avangardistas, „Keturių vėjų“ sąjūdžio dalyvis,
pedagogas
Motiejus Lukšys (1907-1996), prozininkas, dramaturgas, pedagogas
Rimgaudas Valentinas Graibus (g. 1939), poetas
Tamara Jablonskaja (g. 1947), poetė, prozininkė
Jurijus Kobrinas (g. 1943), poetas, vertėjas
Aligjeris Dantė (Dante Alighieri, tikr. Durante di Alighiero degli Alighieri) (1265-1321), italų poetas, filosofas,
teologas, politikas
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23 d. 520-osios mirties metinės
23 d.
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Viktoras Hugo (Victor Marie Hugo - Viktoras Marijus Hugo) (1802-1885), prancūzų poetas, dramaturgas,
romanistas, prancūzų romantizmo teoretikas, tapytojas ir dizaineris
Artūras Konanas Ignacijus Doilis (Arthur Ignatius Conan Doyle) (1859-1930), škotų kilmės anglų rašytojas,
detektyvų kūrėjas
Pjeras Žiulis Renaras (Pierre-Jules Renard) (1864-1910), prancūzų rašytojas, dramaturgas, literatūros kritikas,
aforizmų ir dienoraščio autorius
Augustinas Janulaitis (1878-1950), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Ramūnas Bytautas (1886-1915), filosofas, publicistas, psichologas
Alfonsas Jakubėnas (1901-1995), teisininkas, advokatas, poetas
Tadas Žvirinskis (g. 1969), poetas, prozininkas, vertėjas
Aldona Prižgintaitė-Spykers (g. 1926), poetė, išeivijos kūrėja
Ona Dovidavičiūtė-Pučenia (1939-2015), poetė
Romualdas Narečionis (1930-2009), prozininkas, dramaturgas, publicistas, žurnalistas
Antanas Savickis (1782-1836), kunigas, poetas, vertėjas
Antanas Savickis (1782-1836), kunigas, poetas, vertėjas
Ignas Trabša (1790-1867), religinės literatūros rengėjas
Henrikas Johanas Ibsenas (Henrik Johan Ibsen) (1828-1906), norvegų dramaturgas, vadinamas šiuolaikinės
dramos Europoje tėvu, poetas, publicistas
Antanas Beresnevičius (1831-1904), knygų rengėjas spaudai, lietuvių raštijos kūrėjas
Martynas Jankus (1858-1946), knygininkas, Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos, visuomenės veikėjas, publicistas,
Tilžės akto signataras, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos
platintojas
Džirolamas Savonarola (Girolamo Savonarola) (1452-1498), italų humanistas, dominikonas, pamokslininkas,
poetas, politinis veikėjas, bažnyčios reformatorius
Peras Fabianas Lagerkvistas (Pär Fabian Lagerkvist) (1891-1974), švedų poetas, prozininkas ir dramaturgas,
keturiasdešimt septintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1951 m.)
Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė (slap. Alė Sidabraitė) (1900-1986), aktorė, poetė, dramaturgė
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Vidmantas Kiaušas-Elmiškis (g. 1952), poetas, prozininkas
Mičas Deividas Albomas (Mitch David Albom) (g. 1958), amerikiečių rašytojas, žurnalistas, dramaturgas
Michailas Aleksandrovičius Šolochovas (Михаи́л Алекса́ндрович Шо́лохов) (1905-1984), ukrainiečių kilmės rusų
rašytojas, scenaristas, žurnalistas, šešiasdešimt pirmasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1965 m.)
Stasys Sabonis (1925-2006), vertėjas
Josifas Aleksandrovičius Brodskis (Ио́сиф Алекса́ндрович Бро́дский) (1940-1996), rusų kilmės amerikiečių
poetas, eseistas, dramaturgas, vertėjas, aštuoniasdešimt penktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1987 m.)
Bobas Dilanas (Bob Dylan; tikr. Robert Allen Zimmerman) (g. 1941), žydų kilmės amerikiečių poetas, dailininkas,
dainų autorius, šimtas keturioliktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (2016 m.)
Jonė Ramunytė (g. 1953), vertėja
Gintaras Gutauskas (1968-2000), poetas
Kristijonas Dovydas Vitikas (1751- 1824), Mažosios Lietuvos kunigas, giesmių rengėjas, liaudies dainų rinkėjas,
vertėjas
Jonas Rėza (Rheza) (1576-1629), mokytojas, evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lietuviškų
raštų rengėjas ir leidėjas
Ralfas Voldas Emersonas (Ralph Waldo Emerson) (1803-1882), amerikiečių poetas, eseistas, filosofas, visuomenės
veikėjas
Antanas Zabielskas (1936-1973), inžinierius, prozininkas, satyrikas
Vytautas V. Landsbergis (g. 1962), poetas, publicistas, kino ir teatro režisierius, vaikų rašytojas, muzikantas,
politiko Vytauto Landsbergio sūnus
Petras Mikolainis (1868-1934), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, žurnalistas, varpininkas
laikraštininkas, knygų leidėjas, kritikas, publicistas
Karolina Praniauskaitė (1828-1859), poetė, pirma žinoma moteris, kūrusi lietuvių kalba
Uršulė Tamošiūnaitė (1847–1906), knygnešė, poetė ir švietėja
Matas Šalčius (1890-1940), rašytojas, publicistas, keliautojas, visuomenės veikėjas
Martinas Haidegeris (Martin Heidegger) (1889-1976), vokiečių filosofas egzistencialistas, hermeneutikos
teoretikas, vienas reikšmingiausių XX a. mąstytojų
Katarina Antanina Garmutė-Skučaitė (1934-2011), rašytoja, tremtinė, inžinierė, technologijos mokslų daktarė
Agota Zigmantaitė (1855-1951), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
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27 d.
27 d.

Agota Zigmantaitė (1855-1951), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Stasys Santvaras (tikr. Zaleckis) (1902-1991), poetas, publicistas, dramaturgas, lietuviškų operų libretų autorius,
operos solistas

27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
28 d.

Pranas Imsrys (tikr. Bastys) (1905–1977), pedagogas, žurnalistas, rašytojas, visuomenės veikėjas
Mindaugas Kvietkauskas (g. 1976), poetas, literatūrologas, kritikas, vertėjas
Petras Velička (1911-1991), vertėjas, tekstologas
Klemensas Jūra-Jūraitis (1912-1991), poetas, prozininkas, žurnalistas, redaktorius
Liukas de Klapjė Vovenargas (Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues) (1715-1747), prancūzų rašytojas,
eseistas, filosofas
Klemensas Kairys (1836-1864), kunigas, poetas
Oskaras Vladislovas Liubičius-Milošas-Milašius (pranc. Oscar Vladislas de Lubicz Milosz)
(1877-1939), lietuvių kilmės prancūzų rašytojas, poetas, filosofas, diplomatas
Jonas Ilgūnas (1881-1956), pedagogas, rašytojas, vadovėlių autorius
Antanas Gailiušis (1906-1996), teisininkas, rašytojas, visuomenininkas, išeivijos kūrėjas
Patrikas Viktoras Martindeilas Vaitas (Patrick Victor Martindale White) (1912-1990), australų prozininkas ir
dramaturgas, septyniasdešimtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1973 m.)
Dalia Grinkevičiūtė (1927-1987), rašytoja memuaristė, tremtinė
Birutė Mackonytė (1928-2017), žurnalistė, redaktorė, prozininkė, visuomenės veikėja
Vladas Šlaitas (1920-1995), poetas
Vytautas Petkevičius (1930-2008), prozininkas, dramaturgas, politikas
Antanas Jakulis (1939-1984), kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras
Augustas Tamaliūnas (1943-2012), poetas, prozininkas, žurnalistas
Vytautas Martinkus (g. 1943), prozininkas, literatūrologas, filosofas, kritikas, pedagogas, visuomenės veikėjas,
inžinierius
Bronė Liniauskienė (1923-2017), poetė, pedagogė, partizanų ryšininkė
Irena Gansiniauskaitė-Gudavičienė (g. 1950), prozininkė
Motiejus Valančius (1801-1875), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, rašytojas, švietėjas,
istorikas, lietuvybės ir blaivybės platintojas, Žemaičių vyskupas, lietuvių tautinio atgimimo lyderis, katalikų
bažnyčios veikėjas, teologijos mokslų daktaras
Gilbertas Keitas Čestertonas (Gilbert Keith Chesterton) (1874-1936), anglų rašytojas, poetas, dramaturgas,
eseistas, publicistas, kritikas

28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d. 90-osios gimimo metinės
28 d.
28 d.
28 d.
28 d. 75-osios gimimo metinės
28 d. 75-osios gimimo metinės
28 d.
28 d.
29 d.
29 d.
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29 d. 60-osios mirties metinės

Chuanas Ramonas Chimenesas (Juan Ramón Jiménez) (1881-1958), ispanų poetas, penkiasdešimt antrasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1956 m.)
29 d.
Janina Narūnė (tikr. Markevičiūtė-Narutavičienė-Pakštienė) (1895-1983), išeivijos poetė, žurnalistė, visuomenės
veikėja
29 d.
Michailas Sebastianas (Mihail Sebastian, tikr. Losif Hechter, pseudonimas - Victor Mincu) (1907-1945), hebrajų
kilmės rumunų dramaturgas, novelistas, eseistas, publicistas
29 d.
Zenonas Kavaliauskas (1937-2015), poetas
29 d.
Stasys Babonas (g. 1960), prozininkas
29 d.
Tomas Šinkariukas (g. 1971), dramaturgas
30 d. 425-osios nužudymo
Kristoferis Marlou (Christopher Marlowe; žinomas kaip Kit Marlowe) (1564-1593), anglų poetas, dramaturgas,
metinės
vertėjas
30 d. 240-osios mirties metinės Volteras (tikr. Francois Marie Arouet Voltaire - Fransua Marijus Arujė Volteras) (1694-1778), prancūzų rašytojas,
poetas, satyrikas, tragikas, istorikas, publicistas, filosofas, vienas iškiliausių Apšvietos epochos atstovų
30 d.
Antanas Rucevičius (1880-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, kultūros veikėjas,
knygų leidėjas, spaudos darbuotojas
30 d.
Borisas Leonidovičius Pasternakas (Бори́с Леони́дович Пастерна́к) (1890-1960), rusų rašytojas, poetas, vertėjas,
penkiasdešimt ketvirtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1958 m.)
30 d.
Petras Markevičius (slap. Markaitis) (1912-1987), kunigas, dailininkas, poetas
30 d. 100-osios gimimo metinės Vincas Jonikas (1918-2006), poetas
30 d. 85-osios gimimo metinės Jonas Juškaitis (g. 1933), poetas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1989),
„Poezijos pavasario“ laureatas (1999)
30 d.
Danielius Kleinas (Klein) (1609-1666), evangelikų liuteronų kunigas, mokslininkas, kalbininkas, Mažosios Lietuvos
(Prūsijos) lietuvių raštijos kūrėjas, leidėjas, redaktorius
30 d.
Feliksas Sragys (1860-1951), kunigas, kalbininkas, K. Būgos talkininkas
30 d.
Pranciškus Karevičius (1861-1945), vyskupas, vienuolis marijonas, lietuvybės platintojas, lietuvių ir latvių
gimtosios kalbos teisių gynėjas, publicistas, švietimo darbuotojas, profesorius
30 d. 65-osios mirties metinės
30 d.
30 d.
30 d.

Povilas Jakubėnas (1871-1953), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Vosylius Sezemanas (1884-1963), filosofas, vertėjas, kritinio realizmo atstovas, profesorius
Julius Janonis (slap. Vaidilos Ainis) (1896-1917), poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas
Kęstutis Orinas (g. 1936), provizorius, poetas, kraštotyrininkas
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31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d. 30-osios mirties metinės
31 d.
31 d. 70-osios gimimo metinės

Mečislovas Davainis-Silvestraitis (1849-1919), tautosakininkas, poetas, knygnešys, publicistas, kultūrininkas,
pirmasis Lietuvos žurnalistas
Juozas Gurauskis (1884-1911), prozininkas, publicistas
Sen Džonas Persas (Saint-John Perse, tikr. Marie René Auguste Aléxis Saint-Léger Léger)(1887-1975), prancūzų
poetas, penkiasdešimt šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1960 m.)
Antanas Byras (1902-1988), poetas, prozininkas, dramaturgas, publicistas, išeivijos veikėjas
Rudolfas Andrius Mironas (slap. Andrius Norimas) (1911-2004), išeivijos prozininkas
Timotis Frensis Liris (Timothy Francis Leary) (1920-1996), amerikiečių rašytojas, psichologas
Adolfas Mekas (1925-2011), rašytojas, kino režisierius
Auksė Vasaitytė (1947-1988), poetė, vertėja
Gražvydas Kirvaitis (g. 1939), vertėjas
Svetlana Aleksijevič (g. 1948), baltarusių rašytoja, žurnalistė, scenaristė, šimtas tryliktoji Nobelio literatūros
premijos laureatė (2015 m.)

Birželis
1 d.
1 d.
1 d.
1 d. 50-osios mirties metinės
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d. 70-osios gimimo metinės
1 d.
1 d.
2 d.

Martynas Andersenas Neksė (Martin Andersen Nexø; tikr. Martin Andersen) (1869-1954),
danų rašytojas, žurnalistas
Jonas Vileišis (1872-1942), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataras, teisininkas, žymus visuomenės ir politinis veikėjas
Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (Lazdynų Pelėda) (1872-1957), prozininkė, visuomenės veikėja
Helena Keler (Helen Adams Keller) (1880-1968), amerikiečių rašytoja, lektorė, visuomenės veikėja
Juozas Krūminas (slap. Juozas Palionis) (1914-1951), poetas, vertėjas, žurnalistas
Vladislovas Telksnys (Vladas Lankaitis) (1915-?), Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys, rezistentas,
memuaristas, publicistas, dramaturgas
Alfonsas Gricius (g. 1924), poetas žemininkas, išeivijos kūrėjas
Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė (g. 1936), prozininkė, dramaturgė, kritikė
Kolina Makalou (Colleen Margaretta McCullough-Robinson) (1937-2015), australų rašytoja, neurologė
Ona Baliukonytė (Onė Baliukonė) (1948-2007), poetė, eseistė, tapytoja, „Poezijos pavasario“ laureatė (1983),
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2004)
Gvidas Latakas (g. 1972), poetas, dailininkas
Rimantas Černiauskas (1950-2011), prozininkas, dramaturgas
Siuzana Neker (Suzanne Necker, tikr. Suzanne Curchod) (1737-1794), prancūzų rašytoja, literatūrinio salono
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2 d.
2 d. 30-osios mirties metinės
2 d.
2 d. 5-osios mirties metinės
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d. 95-osios gimimo metinės
4 d.
5 d.
5 d. 130-osios gimimo metinės
5 d. 40-osios mirties metinės
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
6 d.
6 d.

šeimininkė
Karlas Adolfas Gjelerupas (Karl Adolph Gjellerup) (1857-1919), danų rašytojas, poetas, dramaturgas,
septynioliktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1917 m.)
Justinas Mikutis (1922-1988), mąstytojas, filosofas, daręs įtaką daugeliui rašytojų
Feliksas Jakubauskas (1935-2008), poetas, dramaturgas
Kazys Paulauskas (1934-2013), prozininkas, fantastikos kūrėjas, pedagogas
Francas Kafka (Franz Kafka; žydų pavadinimas: אנשיל, Anschel) (1883-1924), žydų kilmės austrų prozininkas,
modernizmo, absurdo literatūros atstovas, vienas įtakingiausių XX amžiaus rašytojų
Fransas Emilis Silanpė (Frans Eemil Sillanpää) (1888-1964), suomių rašytojas, trisdešimt devintasis literatūros
premijos laureatas (1939 m.)
Konstantinas Snarskis (slap. K. Žvaigždulis) (1906-1980), poetas, vertėjas
Albinas Baranauskas (1924-2013), prozininkas, poetas, vertėjas
Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (slap. Žemaitė) (1845-1921), lietuvių literatūros klasikė, prozininkė realistė,
dramaturgė
Kazys Grinius (1866-1950), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Petras Apolinaras Bagdonas (g. 1912), pedagogas, filologas, poetas, rašantis žemaičių kalba, pirmųjų žemaitiškos
poezijos knygų, išleistų užsienyje, autorius
Jonas Bulota (1923-2004), žurnalistas, literatūrologas, pedagogas, satyrikas
Henrikas Bakanas (g. 1955), poetas, vertėjas
Viljamas Sidnėjus Porteris (William Sydney Porter) (pseudonimas – O. Henris (O‘Henry) (1862-1910), amerikiečių
prozininkas, farmacininkas
Joana Tamašauskaitė-Ragauskienė (slap. Lakštutė) (1888-1961), poetė, tautosakos rinkėja
Kazys Šimonis (1887-1978), dailininkas, tapytojas, grafikas, poetas
Pranas Bagdas-Bagdanavičius (slap. Pranas J. Naumiestiškis) (1912-1991), dramaturgas, prozininkas
Rėjus Bredberis (Raymond Douglas (Ray) Bradbury) (1920-2012), amerikiečių rašytojas, fantastikos kūrėjas
Vytautas Mačernis (1921-1944), poetas, jauniausias literatūros klasikas, naujosios lietuvių poezijos pradininkas
Stasys Dabušis (1889-1974), kalbininkas, vertėjas
Pjeras Kornelis (Pierre Corneille; kitaip - Le grand Corneille, Corneille l'aîné) (1606-1684), prancūzų poetas,
dramaturgas, prancūzų tragedijos tėvas
Aleksandras Sergejevičius Puškinas (Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин) (1799-1837), rusų romantizmo poetas,
prozininkas, dramaturgas, beletristas, moderniosios rusų literatūros pradininkas, vertėjas, leidėjas. Atminimo diena
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6 d. 165-osios gimimo metinės
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
(gimimo mėnuo ir diena
nežinoma)
6 d.
6 d. 35-osios mirties metinės
6 d.
6 d.

rusų poetui Aleksandrui Puškinui
Martynas Survila (1853-1937), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Gerhartas Johanas Robertas Hauptmanas (Gerhart Johann Robert Hauptmann) (1862-1946),
vokiečių rašytojas, dramaturgas, poetas, natūralizmo atstovas, autobiografas, scenaristas, tryliktasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1912 m.)
Venancijus Ališas (tikr. Aleksandras Arminas) (1908-1975), poetas, kunigas
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis (1909-2006),išeivijos poetas, pedagogas, kritikas, vertėjas, spaudos darbuotojas
Vytautas Cinauskas (1930-2005), poetas, prozininkas
Laimonas Tapinas (g. 1944), eseistas, prozininkas, žurnalistas
Antanas Kalanavičius (1945-1992), poetas
Eduardas Mieželaitis (1919-1997), poetas, publicistas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1967)
Abraomas Kulvietis (Culvensis) (1510-1545), pedagogas, vienas žymiausių lietuvių raštijos pradininkų, Mažosios
Lietuvos (Prūsijos) kultūros veikėjas
Kalikstas Kasakauskas (1794-1866), kalbininkas, vertėjas, terminologas, kunigas

7 d.

Kalikstas Kasakauskas (1794-1866), kalbininkas, vertėjas, terminologas, kunigas
Vladas Nausėdas (1911-1983), pedagogas, poetas, vertėjas
Sigitas Birgelis (g. 1961), poetas, vertėjas
Tomas Manas (Paul Thomas Mann) (1875-1955), vokiečių rašytojas ir kritikas, vienas žymiausių XX a. pirmosios
pusės literatūrinio gyvenimo asmenybių, dvidešimt devintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1929 m.)
Emilis Fagė (Émile Faguet) (1847-1916), prancūzų rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas
Edvardas Morganas Forsteris (Edward Morgan Forster) (1879-1970), anglų rašytojas, eseistas, literatūros
kritikas, scenaristas
Petras Vaičiūnas (1890-1959), poetas, dramaturgas, vertėjas, dramos teatro aktorės Teofilijos DragūnaitėsVaičiūnienės vyras
Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967), lietuvių literatūros klasikas, poetas, dramaturgas, literatūros tyrinėtojas

7 d.
7 d. 110-osios gimimo metinės
7 d.
7 d.

Bronius Daunoras (slap. Bronius Daubaras) (1906-1985), memuaristas, žurnalistas, redaktorius ir leidėjas
Aleksandras Gudaitis-Guzevičius (1908-1969), rašytojas, dramaturgas, kultūros bei politikos veikėjas
Aleksys Churginas (1912-1990), poetas, vertėjas
Orhanas Pamukas (Orhan Pamuk) (g. 1952), turkų romanistas, scenaristas, žurnalistas, šimtas ketvirtasis Nobelio

7 d.
7 d.
7 d.
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7 d.
7 d.
8 d.
8 d. 30-osios mirties metinės
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d. 15-osios mirties metinės
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d. 10-osios mirties metinės
8 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d. 10-osios mirties metinės
9 d.
9 d.
10 d.

literatūros premijos laureatas (2006 m.)
Dalia Jazukevičiūtė (g. 1952), poetė, prozininkė, žurnalistė
Vytautas Cinauskas (1930-2005), poetas, prozininkas
Žoržas Sandas (George Sand; tikr. Amandine Aurore Lucile Dupin, baronne Dudevant – Amantina Orora Liusilė
Diupen, baronienė Diudevant) (1804-1876), prancūzų rašytoja, dramaturgė, literatūros kritikė, žurnalistė,
visuomenės veikėja
Karolė Pažėraitė (1903-1988), išeivijos prozininkė
Zigmas Gavelis (1914-2000), išeivijos poetas, inžinierius
Jonas Juška (1815-1886), kalbininkas
Petras Matulaitis (1865-1900), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozas Bagdonas (1866-1956), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Leonas Švedas (1918-2003), poetas, prozininkas, vertėjas
Jonas Bulota (1923-2004), žurnalistas, literatūrologas, pedagogas, satyrikas
Medardas Bavarskas (1924-1989), rašytojas, poetas, išeivijos kūrėjas
Juozas Aputis (1936-2010), prozininkas, vertėjas, redaktorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureatas (2005)
Algirdas Vaseris (g. 1937), žurnalistas, poetas, prozininkas
Antanas Čalnaris (1935-2008), prozininkas, publicistas
Juozas Laurušas (g. 1947), literatūros tyrinėtojas, tekstologas
Čarlzas Džonas Hafemas Dikensas (Charles John Huffam Dickens) (1812-1870), anglų rašytojas, žymiausias anglų
romano kūrėjas, eseistas
Migelis Anchelis Asturijus (Miguel Ángel Asturias) (1899-1974), Gvatemalos prozaikas, poetas ir žurnalistas,
šešiasdešimt ketvirtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1967 m.)
Stepas Zobarskas (1911-1984), rašytojas, vertėjas, leidėjas
Anatolijus Kairys (1914-2008), išeivijos dramaturgas, pedagogas, spaudos darbuotojas, JAV lietuvių kultūros,
visuomenės veikėjas
Vladas Mozūriūnas (1922-1964), poetas, prozininkas, redaktorius
Genovaitė Stulpinienė (g. 1932), rašytoja
Jonas Ferdinandas Kelkis (Kelch) (1801-1877), knygininkas, Mažosios Lietuvos pedagogas, poetas, spaudos ir
raštijos darbuotojas, vienas iš lietuvių periodinės spaudos pradininkų, pirmojo lietuviško neiliustruoto laikraščio
„Nusidavimai apie Evangelijos praplatinimą“ redaktorius ir leidėjas
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10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
12 d.

Antanas Baltrušaitis (1865-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Sigrida Unset (Sigrid Undset) (1882-1949), norvegų rašytoja, dvidešimt aštuntasis Nobelio literatūros premijos
laureatas (1928 m.)
80-osios mirties metinės
Andrius Dabulevičius (1896-1938), poetas, tremtinys
120-osios gimimo metinės Jonas Žmuidzinas (1898-1989), prozininkas, poetas, teisininkas, politikas, publicistas
115-osios gimimo metinės Jonas Graičiūnas (1903-1994), poetas, redaktorius, vertėjas
Solis Belou (Saul Bellow) (1915-2005), amerikiečių prozininkas, eseistas, pedagogas, septyniasdešimt ketvirtasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1976 m.)
Aldona Irena Nasvytytė-Augustinavičienė (1916-1980), išeivijos poetė, pedagogė, prancūzų kalbos ir vokiečių
literatūros dėstytoja, visuomenės veikėja
Vytautas Sirtautas (1921-2008), kalbininkas, pedagogas, poliglotas, poetas, humanitarinių mokslų (filologijos)
daktaras
95-osios gimimo metinės
Jonas Vladas Gurnevičius (slap. Ramaškonis) (1923-2002), poetas, pedagogas
Juozas Šliavas (1930-1979), pedagogas, kraštotyrininkas, literatas, redaktorius
20-osios mirties metinės
Algimantas Paltarokas (1931-1998), prozininkas
Albinas Jovaišas (1931-2006), filologas, literatūros tyrinėtojas
Kazimieras Kontrimas (1777-1836), bibliotekininkas, publicistas, masonas, Tado Kosciuškos 1795 m. ir 1830–1831
m. antirusiškų anticarinių sukilimų dalyvis
Juozas Čiulda (1796-1861), kunigas, kalbininkas, poetas
Orizonas Svetas Mardenas (Orison Swett Marden) (1850-1924), amerikiečių rašytojas, psichologas
Ferdinandas Kaunackis (1861-1935), gydytojas, medicinos mokslų daktaras, carinės Rusijos imperijos
draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Minius (1895-1951), prozininkas, poetas, žurnalistas, redaktorius
Jasunaris Kavabata (川端 康成, Kawabata Yasunari) (1899-1972), japonų rašytojas, šešiasdešimt penktasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1968 m.)
Pranas Kozulis (1917-2000), išeivijos poetas, pedagogas
Viljamas Staironas (tikr. William Clark Styron) (1925-2006), amerikiečių rašytojas, eseistas
Feliksas Vaitiekūnas (1926-2016), vertėjas
Valdas Gedgaudas (1962-2013), poetas, kritikas
Jonas Urbonas (1807-1886), knygininkas, poetas, pedagogas, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, vienas
žymesnių XIX a. vidurio Mažosios Lietuvos literatūros darbuotojų, antrasis lietuviško kalendoriaus redaktorius
79

12 d.
(gimimo mėnuo ir diena
nežinoma)
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.

13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d. 85-osios gimimo metinės
13 d. 85-osios gimimo metinės
13 d.
13 d.
13 d.
13 d. 65-osios gimimo metinės
13 d. 45-osios mirties metinės
13 d. 85-osios gimimo metinės
14 d.

Stasys Nesteckis (1840-1919), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Stasys Nesteckis (1840-1919), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910-1995), rašytoja, vertėja
Gediminas Astrauskas (1932-2008), poetas, vertėjas, dramaturgas
Jurgis Jankus (1906-2002), prozininkas, eseistas
Petras Kojelavičius-Vijūkas (1622-1654), jėzuitas, kunigas, rašytojas
Bulatas Šalvovičius Okudžava (ბულატ ოკუჯავა, Була́т Ша́лвович Окуджа́ва) (1924-1997),
gruzinų kilmės rusų poetas, prozininkas, scenaristas, aktorius, autorinės dainuojamosios poezijos pradininkas ir
kompozitorius
Antanas Bataitis (1854-1932), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Endrikis Endrulaitis (1864-1919), knygininkas, evangelikų kunigas, lietuvių protestantiškos raštijos darbuotojas,
lietuvių tautinio sąjūdžio priešininkas
Viljamas Batleris Jeitsas (William Butler Yeats) (1865-1939), airių poetas, dramaturgas, dvidešimt trečiasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1923 m.)
Antanas Milukas (1871-1943), kunigas, visuomenės veikėjas, leidėjas ir spaustuvininkas
Jonas Ilgūnas (1881-1956), pedagogas, rašytojas, vadovėlių autorius
Jonas Jakutis (1895-1977), rašytojas
Pranas Pakalniškis (slap. Pranulis) (1908-1965), išeivijos poetas
Eugenijus Ivanovičius Nosovas (Евге́ний Ива́нович Но́сов) (1925-2002), rusų rašytojas, eseistas, dailininkas
Irena Jašinskaitė (g. 1933), poetė, dramaturgė, vertėja
Aleksandras Napoleonas Dičpetris (g. 1933), rašytojas, Aleksandro Dičpetrio sūnus
Ugnė (Karvelytė) Karvelis (1935-2002), prancūziškai rašiusi prozininkė, vertėja, literatūros kritikė
Jadvyga Gabriūnaitė (1936-1990), poetė, pedagogė
Jonas Dilpša (1949-1975), poetas, pedagogas
Donaldas Kajokas (g. 1953), poetas, eseistas, prozininkas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1995), Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1999)
Jonas Aistis-Aleksandravičius (1904-1973), vienas žymiausių lietuvių lyrikų, eseistikos pradininkas
Vytautas Čepliauskas (1933-2011), poetas, prozininkas
Juozapas Simforijonas Mieleška (1804-1868), lietuvis kunigas dominikonas, veikęs Latvijoje, religinių raštų
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14 d.
14 d.
14 d.
14 d. 120-osios mirties metinės
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d. 50-osios mirties metinės
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d. 80-osios gimimo metinės
14 d.
14 d. 75-osios mirties metinės
15 d.

15 d. 80-osios mirties metinės
15 d.

leidėjas ir rašytojas
Harieta Elizabeta Bičer-Stou (Harriet Elizabeth Beecher Stowe) (1811-1896), amerikiečių prozininkė, poetė
Vincentas Juzumas (1819-1901), kunigas, raštijos darbuotojas, lietuviškų religinių knygelių rašytojas
Aleksandras Nikolajevičius Ostrovskis (Алекса́ндр Никола́евич Остро́вский) (1823-1886), rusų dramaturgas
Čarlzas Luisas Kerolis (tikr. Charles Lutwidge Dogson Lewis Carroll) (1832-1898), anglų rašytojas, matematikas,
logikas, filosofas, anglikonų pastorius, fotografas
Džeromas Klapka Džeromas (Jerome Klapka Jerome) (1859-1927), anglų rašytojas, humoristas, dramaturgas,
žurnalistas
Domininkas (Dominykas) Tumėnas (1860-1919), kunigas, publicistas, švietėjas, knygnešys, draudžiamosios
lietuviškos spaudos platinimo organizatorius
Gilbertas Keitas Čestertonas (Gilbert Keith Chesterton) (1874-1936), anglų rašytojas, poetas, dramaturgas,
eseistas, publicistas, kritikas
Chorchė Luisas Borchesas (Jorge Luis Borges) (1899-1986), argentiniečių prozininkas, poetas, literatūros kritikas,
vertėjas, filosofas, publicistas, eseistas, bibliotekininkas
Salvatorė Kvazimodas (Salvatore Quasimodo) (1901-1968), italų poetas, penkiasdešimt penktasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1959 m.)
Renė Šaras (René Char) (1907-1988), prancūzų poetas, vienas žymiausių XX a. lyrikų
Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė (1908-1984), išeivijos poetė, pedagogė, žurnalistė, visuomenės veikėja, klasiko
Vinco Mykolaičio-Putino sesuo
Vladimiras Aleksejevičius Solouchinas (Влади́мир Алексе́евич Солоу́хин) (1924-1997), rusų rašytojas, poetas,
kaimiškosios prozos kūrėjas, publicistas
Teresė Rubšytė-Ūksienė (g. 1931), poetė, pedagogė
Edmundas Kripaitis (g. 1938), prozininkas, dailininkas, tapytojas, pedagogas
Birutė Želvytė-Daulenskienė (g. 1942), vertėja
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861-1943), rašytoja, publicistė, daraktorė, knygnešė, draudžiamosios lietuviškos
spaudos platintoja, visuomenės veikėja
Alfredas Brustas (Alfred Brust) (1891-1934), vokiečių rašytojas ekspresionistas, dramaturgas, publicistas, spaudos
cenzorius, prūsų ir baltų kultūrų puoselėtojas, prozininkas, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos įvairių kultūrų ir religijų
(pagonybės ir krikščionybės), mitologijos propaguotojas
Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis (1863-1938), pedagogas, rašytojas, aušrininkas, spaudos darbuotojas
Stasys Laucius-Laucevičius (1897–1965), poetas, dramaturgas, žurnalistas
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15 d. 10-osios mirties metinės
15 d.
15 d.
15 d.

Jonas Kudžma (1916-2008), pedagogas, prozininkas, kritikas
Vytautas Strioga (1924-1992), pedagogas, poetas
Stasė Lygutaitė-Bucevičienė (g. 1936), poetė
Anatolijus Andrejevičius Kimas (Анато́лий Андре́евич Ким) (g. 1939), kazachų prozininkas, dramaturgas,
scenaristas, vertėjas
15 d.
Vytautas Ališauskas (g. 1957), diplomatas, filosofas, eseistas, istorikas, tekstologas
15 d.
Mindaugas Valiukas (g. 1976), poetas, prozininkas, dramaturgas
16 d. 410-osios gimimo metinės Tomas Fuleris (Thomas Fuller) (1608-1661), anglų literatas, istorikas, teologas, biografas
16 d. 195-osios mirties metinės Antanas Jackus Feliksas Klementas (1756-1823), poetas, vienas pirmųjų vadinamojo žemaičių sąjūdžio poetų
16 d.
Antanas Juška (1819-1880), kunigas, tautosakininkas, leksikografas
16 d. 165-osios gimimo metinės Petras Arminas-Trupinėlis (1853-1885), pedagogas, poetas, vertėjas
16 d. 165-osios gimimo metinės Jonas Burba (1853-1915), kunigas, knygnešys, Rusijos imperijos draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo
organizatorius
16 d.
Jonas Ambrozaitis (1856-1916), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
16 d.
Juozas Ardzijauskas (g. 1929), poetas
16 d.
Antanas Jakulis (1939-1984), kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras
16 d.
Undinė Radzevičiūtė (g. 1967), prozininkė
16 d.
Linas Broga (1925-2005), vertėjas, poetas, inžinierius
16 d. 50-osios gimimo metinės
Gintaras Gutauskas (1968-2000), poetas
17 d. 180-osios gimimo metinės Antanas Brundza (1838-1892), kunigas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
17 d.
Antanas Brundza (1838-1892), kunigas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
(mirties mėnuo ir diena nežinoma
17 d.
Kristupas Jurkšaitis (1852-1915), knygininkas, Mažosios Lietuvos spaudos veikėjas, kalbininkas, evangelikų
liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas, tautosakininkas, vertėjas, kultūros veikėjas
17 d.
Jurijus Markovičius Nagibinas (Ю́рий Ма́ркович Наги́бин) (1920-1994), rusų rašytojas, prozos meistras,
žurnalistas, scenaristas
17 d.
Estera Vaitkutė-Alšėnienė (1923-2015), prozininkė, pedagogė, išeivijos rašytoja
18 d.
Ivanas Aleksandrovičius Gončiarovas (Ива́н Алекса́ндрович Гончаро́в) (1812-1891), rusų rašytojas, literatūros
kritikas, publicistas
18 d.
Samuelis Batleris (Samuel Butler) (1835-1902), anglų prozininkas, dailininkas, vertėjas
18 d.
Maksimas Maksimovičius Gorkis (pseudonimas - Алексе́й Макси́мович Го́рький, tikr. Алексе́й Макси́мович
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18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d. 85-osios mirties metinės
18 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d. 25-osios mirties metinės
19 d.
19 d.
19 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.

65-osios gimimo metinės
90-osios gimimo metinės
90-osios gimimo metinės

75-osios gimimo metinės
60-osios gimimo metinės

Пешко́в - Aleksejus Maksimovičius Peškovas) (1868-1936), rusų rašytojas, publicistas, socialistinio realizmo
literatūros pradininkas
Elžbieta Jodinskaitė (1877-1951), bibliotekininkė, filantropė, visuomenės veikėja, draudžiamos lietuviškos spaudos
platintoja
Vytautas Alantas (tikr. Jakševičius) (1902-1990), lietuvių rašytojas
Kazys Zupka-Kecioris (1911-1999), poetas, pedagogas, žurnalistas, redaktorius
Žosė de Souza Saramagas (José de Sousa Saramago) (1922-2010), portugalų romanistas, scenaristas,
dramaturgas, žurnalistas, devyniasdešimt šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1998 m.)
Grigorijus Kanovičius (g. 1929), prozininkas, poetas, dramaturgas, vertėjas, kino scenarijų autorius ir režisierius,
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2014)
Laimantas Jonušys (g. 1957), vertėjas, literatūros kritikas, eseistas
Konstantinas Olšauskas (1867-1933), kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys, prelatas
Linas Valbasys (1909-2004), išeivijos poetas
Norbertas Gedgaudas (1824-1901), kunigas, religinės literatūros rengėjas, vertėjas
Antanas Beresnevičius (1831-1904), knygų rengėjas spaudai, lietuvių raštijos kūrėjas
Elbertas Grimas Habardas (Elbert Green Hubbard) (1856-1915), amerikiečių rašytojas, leidėjas, dailininkas,
filosofas
Viljamas Džeraldas Goldingas (William Gerald Golding) (1911-1993), anglų romanistas, aštuoniasdešimt pirmasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1983 m.)
Vasilis Vladimirovičius Bykavas (Васіль Уладзіміравіч Быкаў) (1924-2003), baltarusių prozininkas, žurnalistas,
eseistas, visuomenės veikėjas
Gintautas Stankaitis (g. 1936), poetas, teisininkas
Audronė Kudulytė-Kairienė (g. 1953), senovės graikų autorių vertėja
Antanas Vireliūnas (1887-1925), kalbininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas
Vincas Korsakas (1928-2005), poetas, tremtinys, politinis kalinys
Vytautas Juozas Talačka (1928-2004), filologas, prozininkas, psichologas
Leonas Fliorentas Gudaitis (g. 1935), žurnalistas, literatūros istorikas, redaktorius
Antanas Martinaitis (1939-1986), tapytojas, poetas
Antanas Martinaitis (1939-1986), tapytojas, poetas
Romas Kazakevičius (g. 1943), prozininkas
Vaidotas Morkūnas (g. 1958), prozininkas
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20 d.
20 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d. 55-osios mirties metinės
21 d.
21 d.
21 d.
22 d.
22 d.
22 d. 120-osios gimimo metinės
22 d.
22 d. 15-osios mirties metinės
22 d.
22 d.
22 d. 30-osios gimimo metinės

Eugenijus Matuzevičius (1917-1994), poetas, vertėjas, žemininkų bendražygis, „Poezijos pavasario“ laureatas
(1971)
Martynas Vainilaitis (1933-2006), poetas, vertėjas
Nikolas Bernardas Makiavelis (tikr. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) (1469-1527), italų rašytojas, poetas,
dramaturgas, filosofas, istorikas, politinis veikėjas
Juozas Šmulkštys (1866-1931), kunigas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Skinkis (1879-1947), farmacininkas, dramaturgas, knygnešys
Žanas Polis Sartras (Jean-Paul Charles Aymard Sartre) (1905-1980), prancūzų rašytojas egzistencialistas,
dramaturgas, filosofas, publicistas, šešiasdešimtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1964 m.; apdovanojimo
atsisakė)
Petras Mikutaitis (1906-1963), literatūrologas
Aleksandras Trifonovičius Tvardovskis (Алекса́ндр Три́фонович Твардо́вский) (1910-1971), rusų rašytojas,
poetas, žurnalistas
Valentinas Vytautas Toločka (g. 1930), sociologas, esperantininkas, tiflotyrininkas, poetas, spaudos darbuotojas,
bibliografas. Pastaba. Pats V. V. Toločka teigia, kad gimė 1930 m. gegužės 21 d., tačiau neturi įrodančių
dokumentų; Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) informacija)
Fransuaza Sagan (Françoise Sagan; tikr. Françoise Quoirez – Fransuaza Kuarė) (1935-2004), prancūzų rašytoja,
dramaturgė
Vilhelmas fon Humboltas (Wilhelm von Humboldt) (1767-1835), vokiečių filosofas, kalbininkas, filologas,
diplomatas, politikas
Vilius Kalvaitis (1848-1914), knygininkas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, lietuvių tautosakos ir lietuvių kalbos
žodžių rinkėjas bei leidėjas, leksikografas, spaudos darbuotojas, poetas
Erichas Marija Remarkas (pseudonimas - Erich Maria Remarque; tikr. Erich Paul Remark) (1898-1970), vokiečių
rašytojas, „Prarastosios kartos“ atstovas
Algirdas Jonas Kaulėnas (1912-1965), žurnalistas, dramaturgas
Vasilis Vladimirovičius Bykavas (Васіль Уладзіміравіч Быкаў) (1924-2003), baltarusių prozininkas, žurnalistas,
eseistas, visuomenės veikėjas
Vladas Grybas (1927-1954), poetas
Vitalijus Asovskis (g. 1952), poetas, dramaturgas, vertėjas
Jurga Tumasonytė (g. 1988), prozininkė
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23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
24 d.
24 d.
24 d.

Jurgis Baranauskas (1859-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Luobikis (1864-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Ana Andrejevna Achmatova (А́нна Андре́евна Ахма́това, tikr. А́нна Андре́евна Горéнко - Ana Andrejevna
Gorenko) (1889-1966), rusų rašytoja, poetė, literatūrologė, literatūros kritikė, vertėja, Nobelio literatūros premijos
nominantė (1965 m.)
Marija Mašiotaitė-Urbšienė (1895-1959), istorikė, bibliografė, rašytojo Prano Mašioto dukra
Jurgis Arnašius (1872-1934), Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, poetas, politinis ir visuomenės veikėjas
Antanas Vaičiulaitis (1906-1992), prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, diplomatas, redaktorius
Algirdas Landsbergis (1924-2004), dramaturgas, prozininkas, žurnalistas
Ričardas Deividas Bachas (Richard David Bach) (g. 1936), amerikiečių rašytojas, filosofas, publicistas, lakūnas
Norbertas Vėlius (1938- 1996), vienas žymiausių senosios lietuvių kultūros tyrėjų, folkloristas, mitologas, pasaulyje
pripažintas etninės kultūros tyrinėtojas
Kazimieras Kojelavičius-Vijukas (1617-1674), jėzuitas, kunigas, literatas, filosofijos ir teologijos mokslų daktaras,
profesorius
Tomas Fuleris (Thomas Fuller) (1654-1734), anglų gydytojas, rašytojas, pamokslininkas
Juozapas Arnulfas Giedraitis (1757-1838), lietuvybės veikėjas, pirmasis „Naujojo Testamento“ į lietuvių kalbą
vertėjas, lietuviškos raštijos rėmėjas, Kanonų teisės daktaras, Žemaičių vyskupas
Jonas Čečiotas (1796-1847), visuomenės veikėjas, tautosakos rinkėjas
Ambrozas Gvinetas Birsas (Ambrose Gwinnett Bierce) (1842-1914), amerikiečių rašytojas, žurnalistas
Ambrozas Gvinetas Birsas (Ambrose Gwinnett Bierce) (1842-1914), amerikiečių rašytojas, žurnalistas

24 d.
24 d.
24 d.
(mirties mėnuo ir diena nežinoma)
24 d. 75-osios mirties metinės
Petras Šėmbelis (1870-1943), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
24 d.
Augustinas Savickis-Savickas (1919-2012), dailininkas tapytojas, dailėtyrininkas, memuaristas, dienoraščių
autorius
25 d.
Robertas Bernsas (Robert Burns) (1759-1796), škotų poetas, romantizmo pradininkas, folkloristas
25 d.
Ernestas Teodoras Amadėjus Hofmanas (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann; tikr. Ernst Theodor Wilhelm) (17761822), vokiečių rašytojas romantikas, kompozitorius, dailininkas, teisininkas
25 d.
Dovas Zaunius (1845-1921), knygininkas, Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės ir spaudos veikėjas, publicistas,
bibliofilas
25 d.
Viljamas Somersetas Moemas (William Somerset Maugham) (1874-1965), anglų rašytojas, dramaturgas
25 d.
Petras Sūdžius (1898-1941), literatas, kultūrologas
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25 d. 115-osios gimimo metinės
25 d.
25 d.
25 d. 105-osios gimimo metinės
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
26 d.
26 d. 145-osios gimimo metinės
26 d.
26 d.
26 d.

26 d.
26 d. 95-osios gimimo metinės
26 d.
26 d.
26 d.
26 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.

Džordžas Orvelas (George Orwell; tikr. Eric Arthur Blair – Erikas Artūras Bleiras) (1903-1950),
anglų rašytojas, poetas, publicistas
Albinas Baltramiejūnas-Gilbonis (1905-1941), poetas, žurnalistas, Rainių kankinys
Antanas Vengris (1912-2014), vertėjas, literatūrologas, teatrologas
Ona Tamulevičiūtė-Balčiūnienė (slap. O. B. Audronė) (1913-1999), išeivijos rašytoja
Jurgis Blekaitis (1917-2007), aktorius, poetas, teatrologas
Zigmas Pavilionis (1925-2005), poetas
Vladimiras Konovalovas (1938-2016), prozininkas
Vida Bladykaitė (g. 1962), dramaturgė, poetė, prozininkė, išeivijos rašytoja
Martynas Andersenas Neksė (Martin Andersen Nexø; tikr. Martin Andersen) (1869-1954),
danų rašytojas, žurnalistas
Jonas Balčius (1873-1950), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Mikalojus Katkus (1852-1944), agronomas, etnografas, publicistas, prozininkas, daraktorius, turėjęs slaptų knygų
saugyklą bei lietuvišką mokyklėlę, aušrininkas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Mikelis Hofmanas (slap. Ateivis) (1889-1921), knygininkas, Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros
veikėjas
Perlė Bak (Pearl Buck; pseudonimas – John Sedges; tikr. Pearl Sydenstricker Buck; kin. 赛珍珠, Sài Zhēnzhū)
(1892-1973), amerikiečių rašytoja, scenaristė, žurnalistė, trisdešimt aštuntoji Nobelio literatūros premijos laureatė
(1938 m.), žmogaus teisių aktyvistė
Antanas Jasiūnas (tikr. Jacinevičius) (1910-1971), rašytojas
Valentinas Vytautas Navickas (1923-2004), poetas
Zigmas Pavilionis (1925-2005), poetas
Juzefa Janušienė (g. 1937), poetė
Kerry Shawn Keys (g. 1946), lietuvių poetas, prozininkas, vertėjas
Janina Riškutė (g. 1950), literatūros kritikė, redaktorė
Čarlzas Luisas Kerolis (tikr. Charles Lutwidge Dogson Lewis Carroll) (1832-1898), anglų rašytojas, matematikas,
logikas, filosofas, anglikonų pastorius, fotografas
Ignas Lapinskas (1877-1935), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Helena Keler (Helen Adams Keller) (1880-1968), amerikiečių rašytoja, lektorė, visuomenės veikėja
Valentinas Gailius (1887-1935), knygininkas, evangelikų liuteronų kunigas, Klaipėdos krašto religinis veikėjas,
pedagogas
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27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d. 75-osios gimimo metinės
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.

Jonas Kudžma (1916-2008), pedagogas, prozininkas, kritikas
Aldona Irena Nasvytytė-Augustinavičienė (1916-1980), išeivijos poetė, pedagogė, prancūzų kalbos ir vokiečių
literatūros dėstytoja, visuomenės veikėja
Anri Periušo (Henri Perruchot) (1917-1967), prancūzų rašytojas, meno kritikas ir istorikas, redaktorius, leidėjas,
dailėtyrininkas
Vladas Vijeikis (1919-2000), rašytojas, teatro dailininkas
Gediminas Jokimaitis (iki 1947 m. Jonas Jakimavičius) (1920-1986), poetas žemininkas
Kazys Saja (g. 1932), prozininkas, dramaturgas, visuomenės veikėjas, Kovo 11-osios Akto signataras
Dalia Bielskytė (Reikalienė) (g. 1972), poetė, dailininkė, fotografė, žurnalistė
Vladas Kalvaitis (g. 1929), poetas, prozininkas
Aloyzas Každailis (g. 1943), prozininkas, istorikas, muziejininkas
Žanas Žakas Ruso (Jean-Jacques Rousseau) (1712-1778), prancūzų filosofas, rašytojas, politikos teoretikas,
švietėjas
Luidžis Pirandelas (Luigi Pirandello) (1867-1936), italų rašytojas, dramaturgas, teatro teoretikas, trisdešimt
ketvirtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1934 m.)
Povilas Višinskis (1875-1906), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, prozininkas, kritikas,
publicistas, lietuvybės propaguotojas, visuomenės ir kultūros veikėjas
Janka Kupala (Я́нка Купа́ла; tikr. Іва́н Даміні́кавіч Луцэ́віч - Ivanas Domanikovičius Lucevičius) (1882-1942),
baltarusių poetas, dramaturgas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius, vienas iš naujosios baltarusių literatūros ir
literatūrinės kalbos vienas pradininkų
Vladas Audronaša-Suchockis (1904-1971), rašytojas, revoliucionierius
Vacys Kavaliūnas (1907-1994), pedagogas, prozininkas, literatūros tyrinėtojas
Astrida Ana Emilija Lindgren (tikr. Astrid Anna Emilia Ericsson) (1907-2002), švedų vaikų rašytoja
Česlovas Grincevičius (1913-1994), rašytojas, bibliografas
Jurgis Tornau (slap. A. Telšys) (1919-2005), teisininkas, literatūros tyrinėtojas, prozininkas
Katarina Antanina Garmutė-Skučaitė (1934-2011), rašytoja, tremtinė, inžinierė, technologijos mokslų daktarė
Edita Kurpreikšytė-Barauskienė (g. 1941), prozininkė, kraštotyrininkė, pedagogė
Jonas Mačiulis-Maironis (1862-1932), kunigas, poetas romantikas, lietuvių literatūros klasikas, rašytojas,
dramaturgas, teologijos daktaras, profesorius
Antanas Venclova (1906-1971), poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas
(1970)
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28 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
31 d.

Aleksas Ivanauskas (1927-1997), poetas
Elizabeta Baret Brauning (Elizabeth Barrett Browning; mergautinė – Moulton-Barrett) (1806-1861), anglų poetė
Antonas Pavlovičius Čechovas (Анто́н Па́влович Че́хов) (1860-1904), rusų rašytojas, prozininkas, dramaturgas
Petras Matulaitis (1865-1900), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Romenas Rolanas (Romain Rolland) (1866-1944), prancūzų rašytojas, penkioliktasis Nobelio literatūros premijos
laureatas (1915 m.), muzikologas, visuomenės veikėjas
Antuanas de Sent-Egziuperi (Antoine de Saint-Exupery) (1900-1944), prancūzų rašytojas, pilotas, humanistas
Rimantas Kasparas (1950-1980), poetas, satyrikas, kritikas
Česlovas Milošas (1911-2004), lietuvių kilmės lenkų poetas, septyniasdešimt aštuntasis Nobelio premijos laureatas
(1980 m.)
Petras Velička (1911-1991), vertėjas, tekstologas
Vaclovas Gudaitis (slap. Rasas) (1918-1987), poetas
Jonas Stašaitis (1921-2012), tremties poetas
Sara Poisson (tikr. Rasa Čergelienė) (g. 1964), poetė, prozininkė, eseistė
Enzys Jagomastas (1870-1941), Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas,
knygininkas (knygų leidėjas ir platintojas)
Kendzaburas Ojė (大江 健三郎) (g. 1935), japonų rašytojas, eseistas, humanistas, Nobelio literatūros premijos
laureatas (1994 m.)

Liepa
1 d.

1 d.

Georgas Kristofas Lichtenbergas (Georg Christoph Lichtenberg; pseudonimai - Emanuel Candidus, Paul
Ehrenpreis, Conrad Photorin) (1742-1799), vokiečių rašytojas, publicistas, meno kritikas, satyrikas, aforizmų
meistras, fizikas
Žoržas Sandas (George Sand; tikr. Amandine Aurore Lucile Dupin, baronne Dudevant – Amantina Orora Liusilė
Diupen, baronienė Diudevant) (1804-1876), prancūzų rašytoja, dramaturgė, literatūros kritikė, žurnalistė,
visuomenės veikėja
Harieta Elizabeta Bičer-Stou (Harriet Elizabeth Beecher Stowe) (1811-1896), amerikiečių prozininkė, poetė

1 d.
1 d.
1 d. 95-osios gimimo metinės
1 d. 20-osios mirties metinės
1 d.

Juozas Maldžius (1862-1942), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Benediktas Babrauskas (1910-1968), rašytojas, poetas, kritikas
Kostas Kubilinskas (1923-1962), vaikų poetas
Ričardas Mikutavičius (1935-1998), kunigas, poetas, kolekcininkas, kultūros ir visuomenės veikėjas, šviesuolis
Dalia Striogaitė (g. 1940), literatūros tyrinėtoja, pedagogė

1 d.
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1 d. 85-osios mirties metinės
1 d.
1 d.
1 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 95-osios gimimo metinės
2 d.
2 d. 2
2 d. 80-osios gimimo metinės
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d. 135-osios gimimo metinės

Kazimieras Pakalniškis (slap. Dėdė Atanazas) (1866-1933), kunigas, publicistas, rašytojas, redaktorius, blaivybės
propaguotojas
Liudas Gira (1884-1946), poetas, dramaturgas, publicistas, vertėjas, valstybės veikėjas
Henrikas Algis Čigriejus (1933-2016), poetas, prozininkas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1992),
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2011)
Gotfrydas Leibnicas (Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz) (1646-1716), vokiečių filosofas ir matematikas
Hermanas Hesė (tikr. Hermann Karl Hesse) (1877-1962), vokiečių ir šveicarų prozininkas, poetas, keturiasdešimt
antrasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1946 m.)
Valentinas Gailius (1887-1935), knygininkas, evangelikų liuteronų kunigas, Klaipėdos krašto religinis veikėjas,
pedagogas
Bronius Stosiūnas (1887-1946), pedagogas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas, valstybės veikėjas
Ernestas Mileris Hemingvėjus (Ernest Miller Hemingway) (1899-1961), amerikiečių rašytojas, žurnalistas,
penkiasdešimtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1954 m.)
Vladimiras Vladimirovičius Nabokovas (Влади́мир Влади́мирович Набо́ков; pseudonimai - Владимир Сирин,
Василий Сирин, Василий Шишков) (1899-1977), rusų kilmės amerikiečių rašytojas, poetas, vertėjas,
literatūrologas, entomologas
Jonas Balys (1909-2011), etnologas, tautosakininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius
Vladas Nausėdas (1911-1983), pedagogas, poetas, vertėjas
Vislava Šymborska (Wisława Szymborska) (1923-2012), lenkų poetė, eseistė, vertėja, devyniasdešimt ketvirtoji
Nobelio literatūros premijos laureatė (1996 m.)
Algimantas Kinderys (1935-2004), redaktorius, enciklopedininkas, publicistas, leksikografas
Stanislovas (Stasys) Bronislovas Žlibinas (g. 1936), poetas, filologas, žurnalistas, dainų žodžių autorius
Remigijus Markūnas (1938-1980), dramaturgas, iliustratorius
Andrius Jakučiūnas (g. 1976), prozininkas, kritikas, eseistas, pedagogas
Ernestas Noreika (g. 1989), poetas, prozininkas, eseistas
Jonas Goštautas (1800-1871), dvarininkas, sukilėlis, rašytojas
Žanas Žakas Ruso (Jean-Jacques Rousseau) (1712-1778), prancūzų filosofas, rašytojas, politikos teoretikas,
švietėjas
Mykolas Beržanskis (1691-1736), mokyklinių dramų autorius
Jonas Goštautas (1800-1871), dvarininkas, sukilėlis, rašytojas
Petras Kavaliauskas (1870-1902), knygnešys
Francas Kafka (Franz Kafka; žydų pavadinimas: אנשיל, Anschel) (1883-1924), žydų kilmės austrų prozininkas,
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3 d.
3 d. 25-osios mirties metinės
4 d. 170-osios mirties metinės
4 d.
4 d.
4 d. 25-osios mirties metinės
4 d.
4 d.
4 d.
4 d. 25-osios mirties metinės
4 d. 45-osios mirties metinės
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
5 d.
5 d.
5 d. 120-osios gimimo metinės
5 d.
5 d. 130-osios gimimo metinės
5 d.

modernizmo, absurdo literatūros atstovas, vienas įtakingiausių XX amžiaus rašytojų
Vladas Minius (g. 1924), prozininkas, vertėjas, medikas
Leonas Brazdeikis (1924-1993), tremties poetas, pedagogas
Fransua Renė Šatobrianas (François-René, vicomte de Chateaubriand) (1768-1848), prancūzų rašytojas,
romantizmo atstovas, politikas, diplomatas
Stanislovas Stakelė (1862-1930), kunigas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, visuomenės
veikėjas
Antanas Verbyla (1879-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Martynas Gudelis (1906-1993), rašytojas, žurnalistas, vertėjas
Jurgis Gliauda (1906-1996), beletristas, išeivijos rašytojas
Liudas Dovydėnas (1906-2000), žurnalistas, rašytojas, vienas produktyviausių prieškario Lietuvos kūrėjų
Justinas Pilyponis (1907-1947), prozininkas, vienas nuotykinės ir detektyvinės lietuvių literatūros pradininkų
Viktoras Katilius (1910-1993), prozininkas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, pedagogas, intelektualinio tipo
prozininkas
Kazys Papečkys (1914-1973), poetas, vertėjas, spaudos darbuotojas
Zigmantas Šimkus (1920-2009), kunigas, poetas
Sebastijanas Žaprizo (Sébastien Japrisot, tikr. Jean-Baptiste Rossi) (1931-2003), italų kilmės prancūzų rašytojas,
vertėjas, kino scenaristas ir režisierius
Gintaras Bleizgys (g. 1975), poetas, eseistas, literatūros kritikas
Dalia Kudžmaitė-Balsienė (g. 1956), poetė, pedagogė, bibliotekininkė
Alicija Rybalko (g. 1960), poetė, vertėja
Endrikis Ventas (Wendt) (1819-1896), knygininkas, pedagogas, lietuvių raštijos darbuotojas, šviečiamosios ir
religinės literatūros rengėjas
Žanas Morisas Eženas Klemanas Kokto (Jean Maurice Eugène Clément Cocteau) (1889-1963),
prancūzų rašytojas, poetas, dramaturgas, siurrealizmo atstovas, bokso vadybininkas, tapytojas, prodiuseris ir
režisierius
Jonas Martinaitis (1898-1947), grožinių kūrinių karikatūristas, tapytojas, lietuviškų komiksų pradininkas
Marselis Ašaras (Marcel Achard; tikr. Marcel-Augustin Ferréol) (1899-1974), prancūzų scenaristas ir dramaturgas
Jonas Mackevičius-Nord (1888-1952), vaikų rašytojas, prozininkas
Antanas Jonynas (1923-1976), rašytojas, poeto Antano A. Jonyno tėvas
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5 d.
5 d.
285-osios gimimo metinės
(gimimo mėnuo ir diena
nežinoma)
6 d.
6 d. 125-osios mirties metinės
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d. 90-osios gimimo metinės
6 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.

Zinaida Nagytė-Katiliškienė (slap. Liūnė Sutema) (1927-2013), poetė, vertėja, Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatė (2007)
Dalia Bozytė (g. 1960), poetė
Kristijonas Gotlybas Milkus (Christian Gotlieb Mielcke) (1733-1807), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) švietėjas,
kunigas, poetas, filologas, lietuvių raštijos darbuotojas
Kristijonas Gotlybas Milkus (Christian Gotlieb Mielcke) (1733-1807), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) švietėjas,
kunigas, poetas, filologas, lietuvių raštijos darbuotojas
Anri Renė Alberas Gi de Mopasanas (Henri René Albert Guy de Maupassant) (1850-1893), prancūzų rašytojas,
literatūros klasikas, žymiausias novelių kūrėjas
Verneris fon Heidenstamas (Carl Gustaf Verner von Heidenstam – Karlas Gustafas Verneris fon Heidenstamas)
(1859-1940), švedų rašytojas, poetas, šešioliktasis Nobelių literatūros premijos laureatas (1916 m.)
Antanas Povylius (1871-1961), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, Steigiamojo Seimo narys
(1921 05 24 – 1922 11 13)
Jurgis Smolskis (slap. Smalstys) (1881-1919), knygnešys, dramaturgas, prozininkas, revoliucinis politinis veikėjas
Viljamas Folkneris (tikr. William Faulkner) (1897-1962), amerikiečių modernistinės literatūros klasikas,
prozininkas, keturiasdešimt penktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1949 m.)
Klodas Simonas (Claude Eugène Henri Simon) (1913-2005), prancūzų prozaikas, aštuoniasdešimt trečiasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1985 m.)
Janina Degutytė (1928-1990), poetė, vėlyvoji romantikė, „Poezijos pavasario“ laureatė (1968)
Marija Katiliūtė (slap. Lacrima) (1930-2016), religinės poezijos kūrėja
Artūras Konanas Ignacijus Doilis (Arthur Ignatius Conan Doyle) (1859-1930), škotų kilmės anglų rašytojas,
detektyvų kūrėjas
Jonas Kumetis (1861-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Felicijonas Lelis (1870-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Janka Kupala (Я́нка Купа́ла; tikr. Іва́н Даміні́кавіч Луцэ́віч - Ivanas Domanikovičius Lucevičius) (1882-1942),
baltarusių poetas, dramaturgas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius, vienas iš naujosios baltarusių literatūros ir
literatūrinės kalbos vienas pradininkų
Lionas Foichtvangeris (Lion Feuchtwanger) (1884-1958), žydų kilmės vokiečių rašytojas, prozininkas, dramaturgas
Viktoras Gailius (1893-1956), knygininkas, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos visuomenės veikėjas
Jonas Aistis-Aleksandravičius (1904-1973), vienas žymiausių lietuvių lyrikų, eseistikos pradininkas
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7 d.
7 d.
7 d. 80-osios gimimo metinės
7 d.
7 d. 55-osios gimimo metinės
7 d.
7 d.
7 d.
8 d.
8 d.
8 d. 75-osios mirties metinės
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
9 d.
9 d.
9 d. 100-osios gimimo metinės
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.

Valerija Inčiūraitė (1922-2012), poetė, pedagogė, bibliotekininkė
Stasys Jurevičius (g. 1936), poetas
Jonas Laurinavičius (g. 1938), žurnalistas, filologas, kraštotyrininkas, satyrikas, redaktorius, publicistas
Gintaras Beresnevičius (1961-2006), religijotyrininkas, etnologas, prozininkas
Aida Krilavičienė (g. 1963), vertėja
Salomėja Nėris (tikr. Bačinskaitė-Bučienė) (1904-1945), poetė
Vincas Krėvė-Mickevičius (1882-1954), prozininkas, dramaturgas, valstybės veikėjas, lietuvių literatūros klasikas,
filosofijos daktaras, profesorius, akademikas
Jonas Avyžius (1922-1999), prozininkas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas
Žanas de Lafontenas (Jean de La Fontaine) (1621-1695), prancūzų klasicizmo poetas, pasakėtininkas
Persis Bišas Šelis (Percy Bysshe Shelley) (1792-1822), anglų poetas, romantikas, filosofas
Justinas Staugaitis (slap. Gintautas J., vyskupas) (1866-1943), vyskupas, visuomenės veikėjas, Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signataras, politikas, žurnalistas, publicistas, švietėjas, lietuvybės puoselėtojas
Aleksandras Grinas (tikr. Алекса́ндр Степа́нович Грине́вский – Aleksandras Stepanovičius Grinevskis) (18801932), rusų prozininkas, poetas
Ričardas Oldingtonas (Richard Aldington; tikr. Edward Godfree Aldington – Edvardas Gofris Oldingtonas) (18921962), anglų rašytojas, imažizmo srovės poetas, literatūros kritikas
Jonas Jurgis Gocentas (1897-1974), knygininkas, literatas, kraštotyrininkas, teisininkas, sakytojas, bibliofilas
Jurgis Blekaitis (1917-2007), aktorius, poetas, teatrologas
Algimantas Pabijūnas (g. 1936), poetas, žurnalistas, satyrikas, redaktorius
Edmundas Berkas (Edmund Burke) (1729-1797), airių politikas, oratorius, filosofas, rašytojas, publicistas
Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė (1874-1958), pirmoji moteris – profesionali lietuvių aktorė ir režisierė,
knygnešė, labdarė, vertėja, dramaturgė, kultūros veikėja
Ramutė Ramunienė (1918-2015), vertėja
Eugenija Ulčinaitė (g. 1944), senosios literatūros ir kultūros istorijos tyrinėtoja, vertėja, pedagogė
Kazys Gumbelevičius (1859-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Vytautas Juozas Talačka (1928-2004), filologas, prozininkas, psichologas
Jonas Šiožinys (1915-1987), poetas, prozininkas, žurnalistas, vertėjas
Valdas Papievis (g. 1962), prozininkas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2016)
Rima Juškūnė (Palubinskienė) (g. 1979), poetė, literatūros kritikė
Juozas Ruzgis (1940-1980), poetas
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10 d.
10 d.
10 d. 115-osios gimimo metinės
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d. 80-osios gimimo metinės
11 d.
11 d.
11 d.
12 d.

Kiprijonas Juozapas Nezabitauskis-Zabitis (1779-1837), poetas, vertėjas, kunigas, sukilėlis
Marselis Prustas (Marcel Proust; tikr. Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust – Valentinas Luji Žoržas
Eugenijus Marselis Prustas) (1871-1922), prancūzų rašytojas, eseistas, kritikas
Džonas Vindemas (John Wyndham; tikr. John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris) (1903-1969), anglų
rašytojas, mokslinės fantastikos kūrėjas
Vincentas Drotvinas (1929-2015), kalbininkas, pedagogas
Alicija Munro (Alice Munro) (g. 1931), kanadiečių rašytoja, šimtas vienuoliktoji Nobelio literatūros premijos
laureatė (2013 m.)
Juozapas Girdzijauskas (1935-2014), literatūros istorikas, teoretikas
Julija Jekentaitė-Aleksandravičienė (g. 1942), poetė
Petras Venclovas (g. 1944), prozininkas
Silvestras Teofilis Valiūnas (1789-1831), poetas, 1831 m. sukilimo dalyvis
Jevgenijus Abramovičius Baratinskis (Евге́ний Абра́мович Бараты́нский) (1800-1844), rusų poetas, vertėjas
Petras Vaičiūnas (1890-1959), poetas, dramaturgas, vertėjas, dramos teatro aktorės Teofilijos DragūnaitėsVaičiūnienės vyras
Peras Fabianas Lagerkvistas (Pär Fabian Lagerkvist) (1891-1974), švedų poetas, prozininkas ir dramaturgas,
keturiasdešimt septintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1951 m.)
Leonas Vitkauskas (slap. Arėjas) (1902-1995), poetas, prozininkas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius
Rudolfas Andrius Mironas (slap. Andrius Norimas) (1911-2004), išeivijos prozininkas
Juozas Stonys (1928-2014), literatūrologas, vertėjas
Stasys Lipskis (g. 1941), kritikas, literatūrologas
Vidas Morkūnas (g. 1962), prozininkas, poetas, vertėjas
Valdas V. Petrauskas (g. 1938), vertėjas
Bernardas Brazdžionis (slap. Vytė Nemunėlis, J. Brazaitis) (1907-2002), lietuvių literatūros klasikas, poetas,
dramaturgas, spaudos darbuotojas, muziejininkas, literatūros kritikas, vaikų rašytojas, „Poezijos pavasario“
laureatas (1989)
Raimondas Jonutis (1955-1996), tragiškos lemties poetas
Erazmas Deziderijus Roterdamietis (Erasmus Desiderius Roterodamus; tikr. Gerhardas Gerhadsas) (1469-1536),
Nyderlandų dvasininkas, vienas garsiausių humanistų, filosofas bei teologijos mokslų daktaras
Henris Deividas Toras (Henry David Thoreau) (1817-1862), amerikiečių rašytojas, poetas, filosofas, literatūros
kritikas, istorikas
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12 d.
12 d. 80-osios mirties metinės
12 d.
12 d.
12 d.

Pablo Neruda (Pablo Neruda, tikr. Neftalí Ricardo Reyes Basoalto) (1904-1973), čiliečių poetas, šešiasdešimt
aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1971 m.)
Pranas Kasperavičius (Kasperaitis) (1912-1938), poetas, prozininkas, publicistas
Jonas Dovydaitis (1914-1983), lakūnas, sklandytojas, žurnalistas, dramaturgas, prozininkas, kino filmo „Tiltas“
scenarijaus autorius
Judita Vaičiūnaitė (1937-2001), XX a. II pusės poetė modernistė, vertėja, „Poezijos pavasario“ laureatė (1978)
Jurgis Lebedys (1913-1970), literatūros istorikas, vienas žymiausių senosios lietuvių literatūros ir kultūros
tyrinėtojų, habilituotas daktaras, profesorius
Vincentas Drotvinas (1929-2015), kalbininkas, pedagogas
Adomas Ladukas (1852-1930), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, daraktorius
Borisas Dauguvietis (1885-1949), režisierius, aktorius ir dramaturgas
Antanas Valaitis (1890-1946), pedagogas, kultūros istorikas, rašytojas, vertėjas, tremtinys
Antanas Valaitis (1890-1946), pedagogas, kultūros istorikas, rašytojas, vertėjas, tremtinys

12 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
(mirties mėnuo ir diena nežinoma)
13 d. 120-osios gimimo metinės Kazys Kiela (1898-1963), prozininkas, vertėjas
13 d.
Pranas Daunys (1900-1962), rašytojas, pianistas, Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos aklųjų organizuotos
veiklos pradininkas, lietuviškosios brailio abėcėlės sudarytojas
13 d.
Nadinė Gordimerė (Nadine Gordimer) (1923-2014), Pietų Afrikos Respublikos (PAR) rašytoja, aštuoniasdešimt
devintoji Nobelio literatūros premijos laureatė (1991 m.)
13 d.
Antanas Saulynas (1927-1992), poetas, dainų tekstų autorius, pedagogas
13 d.
Vytautas Rudokas (1928-2006), poetas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1976)
13 d.
Marija Salomėja Svetukaitytė-Misevičienė (g. 1930), poetė
13 d.
Volė Šojinka (Wole Soyinka) (g. 1934), nigeriečių poetas, dramaturgas, režisierius, aktorius, politinis veikėjas,
aštuoniasdešimt ketvirtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1986 m.)
13 d.
Petras Balčiūnas (g. 1950), žurnalistas, poetas
13 d.
Romas Daugirdas (g. 1951), poetas
13 d.
Algimantas Polis (g. 1931), prozininkas marinistas
14 d.
Ana Luiza Žermena Neker, baronienė de Stal-Holštein (Anne-Louise Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein;
žinoma kaip Madame de Staël) (1766-1817), šveicarų kilmės prancūzų rašytoja
14 d.
Chasintas Benaventė (tikr. Jacinto Benavente y Martínez – Chasintas Benaventė i Martinesas) (1866-1954), ispanų
dramaturgas, redaktorius, scenaristas, prodiuseris, dvidešimt antrasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1922
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14 d.
14 d.
14 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d. 85-osios gimimo metinės
15 d.
15 d.
15 d. 85-osios gimimo metinės
16 d.
16 d. 65-osios mirties metinės
16 d.
16 d.
16 d.
17 d. 180-osios mirties metinės
17 d. 130-osios gimimo metinės
17 d.
17 d.

m.)
Augustas Deivilaitis (1897-1968), knygininkas, lietuvininkų evangelikų liuteronų sakytojas, kantorius, lietuvių
tautosakos pateikėjas
Isaakas Baševis Zingeris (Isaac Bashevis Singer, jidiš (yiddish) Yitskhok Bashevis Zinger)(1904-1991), žydų kilmės
rašytojas, rašęs jidiš kalba, septyniasdešimt šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1978 m.)
Liudas Gustainis (g. 1944), poetas, prozininkas
Jurgis Pliateris (1810-1836), lietuvių raštijos mecenatas, tyrėjas, pirmasis knygotyrininkas, rašęs lietuvių kalba
Antonas Pavlovičius Čechovas (Анто́н Па́влович Че́хов) (1860-1904), rusų rašytojas, prozininkas, dramaturgas
Valentinas Gustainis (1896-1971), žurnalistas, sociologas, publicistas, vertėjas, filosofas, rašytojas
Leonardas Kazimieras Andriekus (1914- 2003), poetas, kunigas, pranciškonas
Džina Airisė Merdok (Jean Iris Murdoch) (1919-1999), anglų rašytoja, filosofė
Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikr. Alfonsas Čipkus) (1919-2015), vienas didžiausių, moderniausių XX a. lietuvių poetų,
vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1997), VDU garbės
daktaras
Feliksas Vaitiekūnas (1926-2016), vertėjas
Silvija Lomsargytė-Pukienė (g. 1933), vertėja, prozininkė
Vytautas Rubavičius (g. 1952), poetas, kultūros kritikas, publicistas, žurnalistas, vertėjas, „Poezijos pavasario“
laureatas (2007)
Dainius Sobeckis (g. 1977), poetas, eseistas
Silvija Lomsargytė-Pukienė (g. 1933), vertėja
Pjeras Žanas de Beranžė (Pierre-Jean de Béranger) (1780-1857), prancūzų poetas, dainų kūrėjas, satyrikas
Marija Aukštikalnytė-Dundulienė (1874-1953), dramaturgė, išeivijos kūrėja
Juzė Liuda Augustaitytė-Vaičiūnienė (1895-1974), poetė, pedagogė
Romualdas Lukinskas (1911-1964), prozininkas
Heinrichas Teodoras Belis (tikr. Heinrich Theodor Böll) (1917-1985), vokiečių rašytojas, scenaristas, vertėjas,
poetas, šešiasdešimt devintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1972 m.)
Juozapas Arnulfas Giedraitis (1757-1838), lietuvybės veikėjas, pirmasis „Naujojo Testamento“ į lietuvių kalbą
vertėjas, lietuviškos raštijos rėmėjas, Kanonų teisės daktaras, Žemaičių vyskupas
Šmuelis Josefas Agnonas (tikr. Shmuel Yosef Agnon-Halevi Czaczkes) (1888-1970), žydų (Izraelio) rašytojas,
šešiasdešimt antrasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1966 m.)
Jonas Kanaverskas (1888-1946), JAV ir Argentinos lietuvių dramaturgas, režisierius
Lilija Vanagienė (1927-2011), vertėja
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17 d.
17 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d. 125-osios gimimo metinės
19 d.
19 d.
19 d.
19 d. 25-osios mirties metinės
19 d. 5-osios mirties metinės
20 d.
20 d.
20 d.
20 d. 45-osios mirties metinės
20 d.
20 d. 95-osios gimimo metinės
20 d.

Stepas Eitminavičius (g. 1952) prozininkas, eseistas
Saulius Spurga (g. 1966), gydytojas, žurnalistas, rašytojas, mokslininkas, politikos apžvalgininkas, socialinių
mokslų daktaras
Viljamas Meikpisas Tekerėjus (William Makepeace Thackeray) (1811-1863), anglų rašytojas, satyrikas, publicistas,
eseistas, poetas, grafikas, karikatūristas, literatūros kritikas
Marija Aukštaitė (tikr. Kotryna Radkevičiūtė-Navikevičienė) (1896-1987), prozininkė, poetė
Jonas Šiožinys (1915-1987), poetas, prozininkas, žurnalistas, vertėjas
Eugenijus Aleksandrovičius Jevtušenka (Евге́ний Алекса́ндрович Евтуше́нко; tikr. Евгений Александрович
Гангнус) (1932-2017), rusų poetas, prozininkas, režisierius, scenaristas, publicistas, aktorius
Gintaras Patackas (g. 1951), poetas, prozininkas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1998)
Fabijonas Kalau (1691- 1747), evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos rašytojas
Frančeskas Petrarka (Francesco Petrarca) (1304-1374), italų poetas, mąstytojas, mokslininkas, humanistinės
Renesanso kultūros pradininkas
Karlas Julijus Vėberis (Karl Julius Weber) (1767-1832), vokiečių rašytojas, istorikas, kritikas
Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (Lazdynų Pelėda) (1872-1957), prozininkė, visuomenės veikėja
Vladimiras Vladimirovičius Majakovskis (Влади́мир Влади́мирович Маяко́вский) (1893-1930), rusų poetas,
publicistas, dramaturgas, aktorius, režisierius, dailininkas, redaktorius, vienas žymiausių rusų futuristų
Andrius Dabulevičius (1896-1938), poetas, tremtinys
Fabijonas Neveravičius (1900-1981), prozininkas, vertėjas
Vytautas Montvila (1902-1941), poetas, vertėjas
Petras Gaulė (1923-1993), poetas, dainų autorius
Kęstutis Antanas Trimakas (1930-2013), kunigas jėzuitas, psichologas, redaktorius
Erikas Akselis Karlfeltas (Erik Axel Karlfeldt) (1864-1931), švedų poetas, trisdešimt pirmasis literatūros premijos
laureatas (1931 m.)
Polis Valeri (Ambroise Paul Toussaint Paul Valéry) (1871-1945), prancūzų poetas modernistas (simbolistas),
eseistas, kritikas, filosofas
Juozas Paukštelis (tikr. Ptašinskas) (1899-1981), prozininkas, dramaturgas, vertėjas
Michailas Vasiljevičius Isakovskis (Михаил Васильевич Исаковский) (1900-1973), rusų poetas, vertėjas
Jonas Mačiulis (1919-1992), prozininkas, archyvininkas, muziejininkas
Česlovas Kavaliauskas (1923-1997), kunigas, teologas, poetas, Biblijos vertėjas
Ona Mikalauskienė (1926-2017), poetė
96

20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
21 d.
21 d.
(gimimo mėnuo ir diena
nežinoma)
21 d. 75-osios mirties metinės
21 d.
21 d. 7
21 d.
21 d. 125-osios gimimo metinės
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d. 50-osios mirties metinės
22 d.
22 d.
22 d. 60-osios mirties metinės
22 d.

Vaclovas Volkus (g. 1927), pedagogas, poetas, politinis veikėjas
Eglė Patiejūnienė (1964-2017), senosios Lietuvos literatūros tyrėja ir vertėja, knygų, straipsnių, vadovėlių,
populiarinimo tekstų autorė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji
mokslo darbuotoja, Lietuvos edukologijos universiteto ir Vilniaus universiteto docentė
Tomas S. Butkus (slap. Slombas) (g. 1975), poetas, eseistas, leidėjas
Vytautas Visockas (1924-2014), vertėjas
Frančeskas Petrarka (Francesco Petrarca) (1304-1374), italų poetas, mąstytojas, mokslininkas, humanistinės
Renesanso kultūros pradininkas
Robertas Bernsas (Robert Burns) (1759-1796), škotų poetas, romantizmo pradininkas, folkloristas
Juozas Milašiūnas (1852-1943), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozas Milašiūnas (1852-1943), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozas Kancleris (1859-1936), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Vanda Didžiulytė-Albrechtienė (1881-1941), rašytoja, publicistė, rusų rašytojų kūrinių vertėja, politinė veikėja
Antanas Montvydas (1886-1966), gydytojas, rašytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Butkų Juzė (tikr. Juozas Butkus) (1893-1947), daraktorius, pedagogas, poetas, dramaturgas, žurnalistas,
muziejininkas
Ernestas Mileris Hemingvėjus (Ernest Miller Hemingway) (1899-1961), amerikiečių rašytojas, žurnalistas,
penkiasdešimtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1954 m.)
Antanas Salys (1902-1972), kalbininkas, eksperimentinės fonetikos pradininkas Lietuvoje
Antanas Rūkas (1907-1967), poetas, prozininkas, dramaturgas, aktorius, režisierius, žurnalistas, redaktorius
Marija Rolnikaitė (1927-2016), žydų kilmės prozininkė, publicistė, vertėja
Pranas Raščius (1932-1987), poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys
Vytautas Onaitis (1939-1968), poetas
Juozas Balbata (1851-1940), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, švietėjas
Karlas Sendbergas (Carl Sandburg; tikr. Carl August Sandburg – Karlas Augustas Sendbergas) (1878-1967),
amerikiečių poetas, prozininkas, istorikas, folkloristas
Michailas Michailovičius Zoščenka (Михаил Михайлович Зощенко) (1894-1958), rusų prozininkas, dramaturgas,
scenaristas, publicistas, vertėjas
Antanas Vaičiulaitis (1906-1992), prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, diplomatas, redaktorius
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22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.

Anicetas Bučys (1907-1998), poetas, dramaturgas, išeivijos rašytojas
Algirdas Steponas Verba (1941-2000), poetas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1993)
Julija Švabaitė-Gylienė (1921-2016), poetė, prozininkė
Ramūnas Klimas (1945-2002), prozininkas
Birutė Gedgaudaitė (g. 1946), vertėja
Antanas Garmus (1881-1955), gydytojas, prozininkas, visuomenės veikėjas, knygnešys, vertėjas
Antanas Vireliūnas (1887-1925), kalbininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas
Petras Biržys (slap. Pupų Dėdė) (1896-1970), literatas, istorikas, Lietuvos kariuomenės savanoris, scenos artistas,
kraštotyrininkas
Donatas Bubinas (1896-1976), prozininkas, vertėjas
Viktoras Čubarovas (1951-2007), poetas
Aleksandras Diuma (tėvas) (Alexandre Dumas, père) (tikr. Alexandre Antoine Davy de la Pailleterie arba marquis
de la Pailleterie) (1802-1870), prancūzų rašytojas, dramaturgas, žurnalistas
Kazimieras Aleksandravičius (1823-1884), kunigas, vertėjas, draudžiamosios lietuvių literatūros platintojas
Henrikas Pontopidanas (Henrik Pontoppidan) (1857-1943), danų rašytojas, aštuonioliktasis Nobelio literatūros
premijos laureatas (1917 m.)
Antanas Kriščiukaitis-Aišbė (1864-1933), prozininkas, teisininkas, valstybės teisėtvarkos kūrėjas, profesorius
Šatrijos Ragana (tikr. Marija Pečkauskaitė) (1877-1930), prozininkė, vertėja, pedagogė
Vitoldas Marianas Gombrovičius (Witold Marian Gombrowicz) (1904-1969), lenkų rašytojas romanistas,
dramaturgas, eseistas
Isaakas Baševis Zingeris (Isaac Bashevis Singer, jidiš (yiddish) Yitskhok Bashevis Zinger)(1904-1991), žydų kilmės
rašytojas, rašęs jidiš kalba, septyniasdešimt šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1978 m.)
Stasė Šakevičiūtė-Surdokienė (slap. Šakytė) (g. 1924), lietuvių išeivijos poetė, spaudos bendradarbė
Adomas Frydrichas Šimelpenigis (jaunesnysis) (Schimelpfenig) (1699-1763), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) poetas,
vertėjas
Andrė Šenjė (André Marie de Chénier) (1762-1794), prancūzų poetas, publicistas
Samuelis Teiloras Kolridžas (Samuel Taylor Coleridge) (1772-1834), anglų rašytojas, poetas romantikas,
literatūros kritikas, filosofas
Jonas Krizostomas Gintila (1788-1857), knygų kolekcionierius, hebraistas, religinių raštų rengėjas
Hugo Šojus (Hugo Scheu) (1845-1937), knygininkas, Mažosios Lietuvos lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas,
kultūros ir visuomenės veikėjas
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25 d.
25 d. 125-osios gimimo metinės
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.

Elena Chackelsytė (1882-1973), prozininkė, vaikų literatūros kūrėja
Jonas Steponaitis (1893-1975), JAV lietuvių literatas, spaudos darbuotojas, dramaturgas
Elijas Kanetis (Elias Canetti) (1905-1994), austrų rašytojas ir dramaturgas, rašęs vokiškai, septyniasdešimt
devintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1981 m.)
Stasė Šakytė-Surdokienė (g. 1924), poetė
Vytautas Visockas (1924-2014), vertėjas
Edvardas Drėgva (g. 1925), poetas, dainų tekstų autorius
Vasilijus Makarovičius Šukšinas (Василий Макарович Шукшин) (1929-1974), rusų rašytojas, dramaturgas,
aktorius, režisierius
Karlas Vilhelmas Sekuna (1833-1908), knygininkas, Mažosios Lietuvos literatūros, raštijos ir knygos veikėjas
Motiejus Eimaitis (1840-1919), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Motiejus Eimaitis (1840-1919), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas

26 d. 110-osios mirties metinės
26 d.
26 d.
(nežinoma mirties mėnuo ir diena)
26 d.
Džordžas Bernardas Šo (George Bernard Shaw) (1856-1950), airių dramaturgas, publicistas, dvidešimt penktasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1925 m.)
26 d.
Juozas Gabrys-Paršaitis (1880-1951), lietuvių visuomenės veikėjas, literatūrologas, publicistas
26 d.
Andrė Morua (André Maurois, tikr. Émile-Salomon-Wilhelm Herzog) (1885-1968), prancūzų rašytojas, eseistas
26 d.
Oldas Leonardas Hakslis (Aldous Leonard Huxley) (1894–1963), anglų rašytojas fantastas, poetas, dramaturgas,
filosofas, eseistas
26 d.
Monika Krasnickaitė-Liulevičienė (1904-1994), prozininkė, pedagogė
26 d.
Kotryna Grigaitytė-Graudienė (1910-2008), poetė, prozininkė
26 d.
Birutė Mackonytė (1928-2017), žurnalistė, redaktorė, prozininkė, visuomenės veikėja
26 d.
Laimutis Balys Švalkus (1919-1994), lietuvių išeivijos poetas, dramaturgas
26 d.
Vincas Staniulis (1939-2012), žurnalistas, radijo korespondentas, prozininkas
26 d. 65-osios gimimo metinės
Antanas Stanevičius (g. 1953), žurnalistas, redaktorius, poetas, fotografas
27 d.
Jonas Braškys (Broskovski, Broskoffski) (1714-1773), kunigas, pedagogas, vertėjas, Mažosios Lietuvos (Prūsijos)
lietuvių bažnyčios kantorius ir parapinės protestantų mokyklos pedagogas
27 d.
Michailas Jurjevičius Lermontovas (Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов) (1814-1841), rusų poetas, prozininkas,
dramaturgas, dailininkas
27 d.
Aleksandras Diuma (sūnus) (Alexandre Dumas, fils) (1824-1895), prancūzų rašytojas, dramaturgas
27 d.
Džozujė Alesandro Kardučis (tikr. Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci) (1835-1907), italų poetas, septintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1906 m.)
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27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
28 d.
28 d.
29 d.
29 d.
29 d.

90-osios gimimo metinės
60-osios gimimo metinės

85-osios mirties metinės
140-osios gimimo metinės

29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
30 d.
(gimimo diena nežinoma; pagal
mirties datą)
30 d.

Etelė Lilijana Voinič (Ethel Lilian Voynich; tikr. Ethel Lilian Boole) (1864-1960), airių kilmės anglų rašytoja,
vertėja, kompozitorė
Juozas Matulaitis (1869-1964), knygnešys, visuomenės veikėjas, farmacininkas
Ričardas Oldingtonas (Richard Aldington; tikr. Edward Godfree Aldington – Edvardas Gofris Oldingtonas) (18921962), anglų rašytojas, imažizmo srovės poetas, literatūros kritikas
Andrius Kirtiklis (1901- 1993), poetas, prozininkas, vertėjas
Vladas Vailionis (1922-1994), miškininkas, mechanikos inžinierius, išeivijos rašytojas
Antanas Bieliauskas (1928-2005), prozininkas, dramaturgas
Edvardas Antanas Vaitkus (1937-2010), poetas, vertėjas
Zigmantas Ardickas (1958-2017), vertėjas
Antanas Bizauskas (1861-1937), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Balys Buračas (1897-1972), lietuvių etnografas, kraštotyrininkas, fotografas, spaudos darbuotojas
Simonas Dachas (Simon Dach) (1605-1659), vokiečių ir Mažosios Lietuvos (Prūsijos) poetas
Magdė Bankaitė (1862-1933), knygnešė, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintoja
Donaldas Robertas Peris Markizas (Donald Robert Perry Marquis) (1878-1937), amerikiečių rašytojas, poetas,
dramaturgas, humoristas, žurnalistas
Juozas Akelaitis (1880-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Eivinas Verneris Junsonas (Eyvin Olof Verner Johnson) (1900-1976), švedų prozininkas, septyniasdešimt pirmasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1974 m.)
Paulius Jurkus (slap. A. Džiugėnas) (1916-2004), išeivijos rašytojas, žurnalistas, beletristas, redaktorius, meno
kritikas, dailininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas
Juozas Elekšis (g. 1931), spaudos darbuotojas, dainų tekstų autorius, poetas, pedagogas
Saulius Stoma (g. 1954), prozininkas
Laurynas Rokas Ivinskis (1810-1881), tautosakininkas, leksikologas, poetas, publicistas, vertėjas, lietuvių švietėjas,
pedagogas, pirmojo lietuviško kalendoriaus rengėjas ir leidėjas
Juozas Jasaitis (1930-2010), literatūrologas, prozininkas
Vaidotas Daunys (1958-1995), prozininkas, eseistas, poetas
Abul Faradžas Baras Ėbrėjus (Gregorios bar ‘Ebrojo; tikr. Abū'l-Faraj bin Hārūn al-Malaṭī – Abul-Faradžas bin
Harunas) (1226-1286), sirų filosofas, rašytojas, mokslininkas, gydytojas, teologas
Gotlobas Leopoldas Imanuelis Šeferis (Gottlob Leopold Immanuel Schefer) (1784-1862), vokiečių rašytojas,
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30 d.
30 d. 50-osios mirties metinės
30 d.
30 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d. 65-osios mirties metinės
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.

novelistas, poetas, kompozitorius
Stasys Jasilionis (slap. Buolio sūnus) (1892-1950), JAV lietuvių poetas, visuomenės veikėjas
Juozas Stankūnas (1908-1968), kunigas teologas, laisvės gynėjas, politinis kalinys, rašytojas prozininkas
Patrikas Modiano (Patrick Modiano,) (g. 1945), prancūzų rašytojas, scenografas, šimtas dvyliktasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (2014 m.)
Jonas Zdanys (g. 1950), poetas, vertėjas
Denisas Didro (Denis Diderot) (1713-1784), prancūzų rašytojas, literatūros kritikas, filosofas, švietėjas,
„Enciklopedijos“ leidimo iniciatorius bei organizatorius
Šandoras Petefis (Iješas Diula Petőfi Sándor) (1823-1849), vengrų rašytojas, poetas
Kristupas Lekšas (1872-1941), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, poetas, giesmių
kūrėjas bei giesmynų sudarytojas
Ignas Končius (1886-1975), fizikas, etnografas, kraštotyrininkas, pedagogas, visuomenės ir kultūros veikėjas,
spaudos bendradarbis, menininkas, profesorius
Antuanas de Sent-Egziuperi (Antoine de Saint-Exupery) (1900-1944), prancūzų rašytojas, pilotas, humanistas
Jonas Marcinkevičius (1900-1953), prozininkas, žurnalistas, dramaturgas
Antanas Pavilionis (1907-1966), literatas
Vincas Steponaitis (1904-1966), žurnalistas, feljetonistas, prozininkas
Fazilis Abdulovičius Iskanderas (Фазиль Абдул-иҧа Искандер) (1929-2016), abchazų kilmės rusų prozininkas,
poetas, eseistas
Tautvyda Marcinkevičiūtė-Patackienė (g. 1955), poetė, vertėja, „Poezijos pavasario“ laureatė (2013)
Antanas Salys (1902-1972), kalbininkas, eksperimentinės fonetikos pradininkas Lietuvoje
Vladas Andriukaitis (1903-1936), prozininkas
Denis Didro (Denis Diderot) (1713-1784), prancūzų rašytojas, literatūros kritikas, vienas žymiausių prancūzų
švietėjų, „Enciklopedijos“ leidimo iniciatorius bei organizatorius
Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė (1923-2012), išeivijos poetė

Rugpjūtis
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.

Jonas Čečiotas (1796-1847), visuomenės veikėjas, tautosakos rinkėjas
Hermanas Melvilis (Herman Melville) (1819-1891), amerikiečių rašytojas, eseistas ir poetas, jūreivis
Kazys Karpius (Karpavičius) (1895-1971), rašytojas, žurnalistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Elena Pimpytė (1902-1990), savamokslė poetė, liaudies meno puoselėtoja, tautodailininkė, buhalterė
101

1 d.
1 d.
1 d. 95-osios gimimo metinės
1 d.
1 d. 45-osios mirties metinės
(nuskendo)
1 d.
2 d.

Jonas Graičiūnas (1903-1994), poetas, redaktorius, vertėjas
Julius Savickis (slap. Lendrė) (1904-1977), poetas
Estera Vaitkutė-Alšėnienė (1923-2015), prozininkė, pedagogė, išeivijos rašytoja
Vytautas Vitkauskas (1935-2012), kalbininkas, redaktorius
Antanas Zabielskas (1936-1973), inžinierius, prozininkas, satyrikas

2 d.

Juozas Angrabaitis (1859-1935), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, bibliografas,
publicistas
Kazimieras Čiplys (slap.Vijūnas) (1897-1950), kunigas, dramaturgas
Juozas Tininis (1907-1971), išeivijos prozininkas, vertėjas
Stasė Matulienė (Lastauskaitė) (Stasė Matulis (Lastovska)) (1910-?), prozininkė, vertėja, Marijos IvanauskaitėsLastauskienės (1872–1957), vienos iš seserų, pasirašinėjusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, dukra
Birutė Baltrušaitytė-Masionienė (1940-1996), poetė, prozininkė, literatūros tyrinėtoja
Izabelė Aljendė (Isabel Allende) (g. 1942), Lotynų Amerikos rašytoja, gyvenanti JAV
Robertas Alfonsas Danys (1963-2008), poetas, dainų tekstų autorius
Liūnė Janušytė (tikr. Liucija) (1909-1965), prozininkė, vertėja, žurnalistė
Aleksandras Isajevičius Solženicynas (Алекса́ндр Иса́евич (Исаакиевич) Солжени́цын) (1918-2008), rusų
rašytojas, dramaturgas, publicistas, poetas, istorikas, visuomenės veikėjas, disidentas, šešiasdešimt septintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1970 m.)
Henrikas Nagys (1920-1996), poetas, žemininkas, filologijos daktaras, vertėjas, literatūros ir meno kritikas
Vacys Reimeris (1921-2017), poetas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1977)
Juozas Stepšys (g. 1936), kritikas
Sonata Paliulytė (g. 1968), poetė, vertėja
Laurynas Katkus (g. 1972), poetas, prozininkas, vertėjas
Persis Bišas Šelis (Percy Bysshe Shelley) (1792-1822), anglų poetas, romantikas, filosofas
Hansas Kristianas Andersenas (Hans Christian Andersen) (1805-1875), danų poetas, rašytojas, pasakininkas
Knutas Hamsunas (Knut Hamsun, tikr. Knud Pedersen – Knudas Pedersenas) (1859-1952), norvegų rašytojas,
poetas, dramaturgas, impresionistas, dvidešimtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1920 m.)

2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 55-osios gimimo metinės
3 d.
3 d. 10-osios mirties metinės
3 d.
3 d.
3 d.
3 d. 50-osios gimimo metinės
3 d.
4 d.
4 d.
4 d.

Vladislovas Blinstrubas (1939-2005), poetas, teatro ir kino režisierius, pedagogas
Jonas Andrius Vištelis-Višteliauskas (1837-1912), poetas, sukilėlis, aušrininkas, vertėjas, publicistas
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4 d.
4 d. 105-osios gimimo metinės
4 d.
4 d.
4 d.
4 d. 25-osios mirties metinės
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
6 d.
6 d. 150-osios gimimo metinės
6 d. 115-osios gimimo metinės
6 d.
6 d.
6 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d. 160-osios gimimo metinės

Vitoldas Marianas Gombrovičius (Witold Marian Gombrowicz) (1904-1969), lenkų rašytojas romanistas,
dramaturgas, eseistas
Eugenija Vengrienė (1913-2015), vertėja
Hansas Kristianas Andersenas (Hans Christian Andersen) (1805-1875), danų poetas ir rašytojas
Konstantinas Jasiukaitis (1882-1941), prozininkas, dramaturgas
Tatjana Rostovaitė (1926-1993), poetė, literatūros ir teatro kritikė, vertėja
Tatjana Rostovaitė (1926-1993), poetė, literatūros ir teatro kritikė, vertėja (mirties mėnuo ir diena nežinoma, nes
dingo be žinios)
Kristupas Šperberis (1674-1752), Mažosios Lietuvos pedagogas, kunigas, vertėjas
Anri Renė Alberas Gi de Mopasanas (Henri René Albert Guy de Maupassant) (1850-1893), prancūzų rašytojas,
literatūros klasikas, žymiausias novelių kūrėjas
Stasė Kuzerytė-Ragelienė (1935-2006), poetė, dailininkė
Renata Zajančkauskaitė (g. 1940), vertėja
Paulius Norvila (g. 1985), poetas, prozininkas
Liukas de Klapjė Vovenargas (Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues) (1715-1747), prancūzų rašytojas,
eseistas, filosofas
Polis Klodelis (Paul Claudel) (1868-1955), prancūzų rašytojas, simbolistinės kūrybos poetas, dramaturgas, eseistas,
publicistas, diplomatas
Karolė Pažėraitė (1903-1988), išeivijos prozininkė
Jonas Minelga (1917-1990), išeivijos vaikų poetas, žurnalistas
Gintaras Beresnevičius (1961-2006), religijotyrininkas, etnologas, prozininkas
Valdemaras Kukulas (1959-2011), poetas, eseistas, literatūros kritikas
Elizabetė Ekers Alen (Elizabeth Chase Akers Allen) (1832-1911), amerikiečių rašytoja, žurnalistė, poetė
Aleksandras Aleksandrovičius Blokas (Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок) (1880-1921), rusų literatūros klasikas,
poetas, kritikas
Alpas Liepsnonis (tikr. Alfonsas Kukanka) (1910 - 1989), prozininkas, kritikas memuaristas, pogrindininkas
Virgilijus Konradas Čepliejus (g. 1947), vertėjas
Jonas Čeponis (g. 1935), gydytojas, vertėjas
Martynas Jankus (1858-1946), knygininkas, Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos, visuomenės veikėjas, publicistas,
Tilžės akto signataras, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos
platintojas
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7 d. 70-osios gimimo metinės
7 d.

7 d.
7 d.
7 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d. 60-osios gimimo metinės
8 d.
8 d.
8 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d. 73
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
10 d.
10 d.
10 d.

Jonė Balčiūnaitė (tikr.Janė Naruševičienė) (1948-2016), prozininkė
Rabindranatas Tagorė (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, Robyndronath Thakur) (1861-1941), indų poetas, kompozitorius,
prozininkas, dramaturgas, filosofas, visuomenės veikėjas, keturioliktasis Nobelio literatūros premijos laureatas
(1913 m.)
Povilas Abelkis (slap. P. Tulpė) (1906-1957), prozininkas, leidėjas
Gasparas Velička (1907-1962), dramaturgas
Vidas Marcinkevičius (1945-1978), poetas
Elena Bujokaitė-Švelnienė (1912-1971), vertėja, poetė, prozininkė
Vytautas Ažušilis (g. 1929), prozininkas
Josteinas Gorderis (Jostein Gaarder) (g. 1952), norvegų rašytojas, filosofas, publicistas
Giedrė Širvytė-Saladžiuvienė (g. 1958), poetė, pedagogė
Mikalojus Šeižys (slap. Dagilėlis) (1874-1950), kunigas, rašytojas
Juozas Stasiulis (slap. Džiugas) (1895-1974), kunigas, rašytojas
Antanas Cibulskis (1933-1986), poetas
Pranas Stakauskas (1860-1939), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Antanas Žmuidzinavičius (1876-1966), dailininkas, tapytojas, prozininkas, švietėjas, poetas
Hermanas Hesė (tikr. Hermann Karl Hesse) (1877-1962), vokiečių ir šveicarų prozininkas, poetas, keturiasdešimt
antrasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1946 m.)
Jurgis Gerulis (Georg Gerullis) (1888-1945), knygininkas, lietuvių kalbos tyrinėtojas, baltistas, dialektologas,
pedagogas
Juozas Sokas (1904-1987), prozininkas, gamtininkas
Jurgis Jankus (1906-2002), prozininkas, eseistas
Filipas Artūras Larkinas (Philip Arthur Larkin) (1922-1985), anglų poetas, prozininkas, bibliotekininkas, džiazo
kritikas
Vytautas Almanis (g. 1936), prozininkas, publicistas
Jolita Elijana Kavaliūnaitė (g. 1942), literatūros tyrinėtoja, išeivijos rašytoja
Roma Žilinskienė (g. 1952), rašytoja
Čarlzas Bakstonas (Charles Buxton) (1823-1871), anglų rašytojas, filantropas
Michailas Michailovičius Zoščenka (Михаил Михайлович Зощенко) (1894-1958), rusų prozininkas, dramaturgas,
scenaristas, publicistas, vertėjas
Česlovas Butkys (1894-1988), prozininkas, išeivijos kūrėjas
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10 d. 110-osios gimimo metinės
10 d.
10 d.
10 d.
10 d. 75-osios gimimo metinės
10 d. 40-osios mirties metinės
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d. 95-osios gimimo metinės
12 d.
12 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d. 65-osios mirties metinės

Albinas Andrulionis (1908-1986), poetas, prozininkas
Vincas Giedra (1929-1997), žurnalistas, poetas, prozininkas, vertėjas
Albinas Žukauskas (1912-1987), poetas, prozininkas, vertėjas, spaudos darbuotojas, „Poezijos pavasario“
laureatas (1974)
Leona Petkevičiūtė-Korkutienė (1934-2015), gydytoja, dramaturgė, poetė, publicistė, fotografė
Stasys Kašauskas (g. 1943), prozininkas, eseistas, žurnalistas, leidėjas
Vidas Marcinkevičius (1945-1978), poetas
Fabijonas Kalau (1691- 1747), evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos rašytojas
Mikalojus Kuprevičius (1864-1932), gydytojas, aušrininkas, publicistas, tautosakos rinkėjas, visuomenės veikėjas
Endrikis Šadagys (1867-1911), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, literatas
Viktoras Galinaitis (1911-1982), dramaturgas, teisininkas
Boleslovas Mačionis (1915-1971), poetas, dainius, tremtinys
Danutė Paulauskaitė (1945-2004), poetė, eseistė
Raselas Džeimsas Lovelis (Russell James Lowell) (1819-1891), amerikiečių poetas, pedagogas, eseistas, literatūros
kritikas, redaktorius, diplomatas
Petras Vileišis (1851-1926), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, tautinio atgimimo veikėjas,
inžinierius, spaudos leidėjas
Chasintas Benaventė (tikr. Jacinto Benavente y Martínez – Chasintas Benaventė i Martinesas) (1866-1954), ispanų
dramaturgas, redaktorius, scenaristas, prodiuseris, dvidešimt antrasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1922
m.)
Joana Tamašauskaitė-Ragauskienė (slap. Lakštutė) (1888-1961), poetė, tautosakos rinkėja
Pranas Naujokaitis (1905-1984), išeivijos poetas, prozininkas, žurnalistas, redaktorius
Vladas Baleišis (1907-1969), prozininkas, pedagogas
Birutė Pūkelevičiūtė (1923-2007), poetė, prozininkė, vertėja
Vytautas Kusas (g. 1949), dailininkas, fotografas, poetas, Lietuvos Gineso knygos rekordininkas, kolekcionierius
Tomas Manas (Paul Thomas Mann) (1875-1955), vokiečių rašytojas ir kritikas, vienas žymiausių XX a. pirmosios
pusės literatūrinio gyvenimo asmenybių, dvidešimt devintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1929 m.)
Kazimieras Ūdra (1857-1937), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Augustinas Baranauskas (1861-1923), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Džordžas Herbertas Velsas (George Herbert Wells) (1866-1946), anglų rašytojas, publicistas, eseistas
Antanas Šilgalis (1885-1953), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas
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13 d.
13 d. 130-osios gimimo metinės
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d. 110-osios gimimo metinės
14 d.
14 d.
14 d.
14 d. 70-osios gimimo metinės
14 d.
14 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d. 150-osios mirties metinės
15 d.

Anicetas Linkus (1887-1962), kunigas, išeivijos lietuvių poetas
Jurgis Gerulis (Georg Gerullis) (1888-1945), knygininkas, lietuvių kalbos tyrinėtojas, baltistas, dialektologas,
pedagogas
Viktoras Kropas (1902-1973), išeivijos lietuvių prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas
Banguolis Balaševičius (g. 1944), prozininkas, vertėjas
Jūratė Sučylaitė (g. 1959), poetė, prozininkė
Leonidas Donskis (1962-2016), filosofas, eseistas, pedagogas, visuomenės veikėjas ir politikas
Ernestas Setonas Tompsonas (Ernest Thompson Seton) (1860-1946), anglų kilmės Kanados rašytojas natūralistas,
gyvūnijos dailininkas, visuomenės veikėjas
Džonas Golsvortis (John Galsworthy) (1867-1933), anglų rašytojas, eseistas, dramaturgas, trisdešimt antrasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1932 m.)
Bertoldas Brechtas (Bertold Brecht, tikr. Eugen Berthold Friedrich Brecht) (1898-1956), vokiečių rašytojas, poetas,
dramaturgas, teatro kritikas, meno teoretikas, režisierius
Elijas Kanetis (Elias Canetti) (1905-1994), austrų rašytojas ir dramaturgas, rašęs vokiškai, septyniasdešimt
devintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1981 m.)
Petras Pilka (1908-1977), išeivijos poetas, Lietuviškosios enciklopedijos linotipininkas
Albinas Slavickas (1927-2015), poetas
Elena Nijolė Lapinskaitė-Bukelienė (1934-2006), literatūros tyrinėtoja ir kritikė
Dalia Staponkutė (g. 1964), prozininkė, vertėja
Nijolė Regina Chijenienė (g. 1948), vertėja
Česlovas Milošas (1911-2004), lietuvių kilmės lenkų poetas, septyniasdešimt aštuntasis Nobelio premijos laureatas
(1980 m.)
Ugnė Barauskaitė (g. 1975), prozininkė, žurnalistė
Valteris Skotas (Walter Scott) (1771-1832), anglų-škotų rašytojas, poetas, dramaturgas, istorikas, vertėjas,
advokatas
Tomas Pensonas de Kvinsis (Thomas Penson de Quincey) (1785-1859), anglų rašytojas, eseistas
Laurynas Rokas Ivinskis (1810-1881), tautosakininkas, leksikologas, poetas, publicistas, vertėjas, lietuvių švietėjas,
pedagogas, pirmojo lietuviško kalendoriaus rengėjas ir leidėjas
Petras Gomaliauskis (1820-1868), prozininkas, kunigas
Kristupas Jurkšaitis (1852-1915), knygininkas, Mažosios Lietuvos spaudos veikėjas, kalbininkas, evangelikų
liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas, tautosakininkas, vertėjas, kultūros veikėjas
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15 d. 160-osios gimimo metinės
15 d.
15 d.
15 d. 120-osios gimimo metinės
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d. 10-osios mirties metinės
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
17 d.
17 d.
17 d.
17 d. 5-osios mirties metinės
17 d.
17 d. 70-osios gimimo metinės
17 d.
17 d.

Feliksas Petravičius (1858-1932), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Gracija Deleda (tikr. Grazia Maria Cosima Damiana Deledda) (1871-1936), italų rašytoja, dvidešimt šeštasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1926 m.)
Viljamas (Vilis) Penis Edenas Rodžersas (William (Will) Penn Adair Rogers) (1879-1935),
amerikiečių rašytojas, žurnalistas, aktorius, humoristas
Petras Sūdžius (1898-1941), literatas, kultūrologas
Marcelinas Šikšnys-Šiaulėniškis (1874-1970), pedagogas, dramaturgas, poetas
Monika Krasnickaitė-Liulevičienė (1904-1994), prozininkė, pedagogė
Haris Harisonas (Harry Harrison, tikr. Henry Maxwell Dempsey) (1925-2012), amerikiečių mokslinės fantastikos
rašytojas, redaktorius
Lilija Vanagienė (1927-2011), vertėja
Romualdas Narečionis (1930-2009), prozininkas, dramaturgas, publicistas, žurnalistas
Jokūbas Josadė (1911-1995), rašytojas, dramaturgas, beletristas, literatūros kritikas
Marija Meilė Kudarauskaitė (g. 1932), poetė, aktorė
Kotryna Grigaitytė-Graudienė (1910-2008), poetė, prozininkė
Tomas Fuleris (Thomas Fuller) (1608-1661), anglų literatas, istorikas, teologas, biografas
Žanas de la Briujeras (Jean de La Bruyère) (1645-1696), prancūzų rašytojas, klasicizmo epochos moralistas
Juozas Baltrušaitis (Mėmelė) (1875-1942), publicistas, poetas, spaudos darbuotojas
Rokas Flick (iki 1989 m. – Rokas Alvydas Liaukonis) (g. 1936), prozininkas, eseistas
Balys Auginas (tikr. Balys Augustinavičius) (1917-2001), poetas, radijo darbuotojas, visuomenės veikėjas
Tedas Hjuzas (Ted Huges; tikr. Edward James Hughes – Edvardas Džeimsas Hjuzas) (1930-1998), anglų poetas,
vaikų rašytojas
Vidjadcharas Suradžprasadas Naipolas (Vidiadhar Surajprasad Naipaul) (g. 1932), indų kilmės Trinidado
prozininkas, devyniasdešimt devintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (2001 m.)
Bronius Gražys (1934-2013), teatro ir kino aktorius, režisierius, poetas
Jonas Mačiukevičius (g. 1939), poetas, prozininkas, visuomeninis ir politinis veikėjas
Eimutis Valentinas Sventickas (g. 1948), rašytojas, literatūros kritikas, eseistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatas (2014)
Antanas Žukauskas-Vienuolis (1882-1957), prozininkas, dramaturgas, vienas populiariausių realistinės prozos
kūrėjų
Algirdas Bitvinskas (1929-1982), poetas, žurnalistas
107

17 d.
17 d. 65-osios gimimo metinės
18 d.
18 d.
18 d. 115-osios gimimo metinės
18 d.
18 d.
18 d.
19 d.
19 d. 7
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d. 125-osios gimimo metinės
20 d.
20 d.
20 d. 110-osios gimimo metinės
20 d.
20 d.
21 d. 150-osios mirties metinės
21 d. 75-osios mirties metinės
21 d.
21 d.

Jonas Šimkus (1906-1965), prozininkas, poetas, kritikas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius
Herta Miuler (Herta Müller; Herta Mueller) (g. 1953), rumunų kilmės vokiečių romanistė, poetė, eseistė, šimtas
septintoji Nobelio literatūros premijos laureatė (2009 m.)
Karolis Frydrichas Augustas Heinricis (1812-1881), knygininkas, protestantų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas
Leonardas Frankas (Leonhard Frank) (1882-1961), vokiečių rašytojas ekspresionistas, dramaturgas, scenaristas,
pacifistas
Vladas Andriukaitis (1903-1936), prozininkas
Elena Spurgaitė (1924-1971), vaikų rašytoja, stomatologė
Ričardas Gavelis (1950-2002), prozininkas, dramaturgas, publicistas
Onorė de Balzakas (Honoré de Balzac) (1799-1850), prancūzų rašytojas, realizmo pradininkas
Pjeras Žanas de Beranžė (Pierre-Jean de Béranger) (1780-1857), prancūzų poetas, dainų kūrėjas, satyrikas
Eduardas Juchnevičius (1941-2011), poetas, dramaturgas
Pranas Butkevičius (1825-1896), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozas Baranauskas (1862-1928), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Pjeras Vėberis (Pierre Eugène Veber) (1869-1942), prancūzų rašytojas, dramaturgas
Salvatorė Kvazimodas (Salvatore Quasimodo) (1901-1968), italų poetas, penkiasdešimt penktasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1959 m.)
Vytautas Pranas Bičiūnas (1893-1942), dailininkas, teatro veikėjas, rašytojas, dailės ir literatūros kritikas, politinis
bei visuomenės veikėjas, I Seimo (1922 11 13 – 1923 03 13) narys
Lietuvoje pastatytas pirmasis lietuviškas spektaklis (1899) – Antano ir Juozo Vilkutaičių komedija „Amerika
pirtyje”
Leonas Skabeika (1904-1936), poetas
Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė (1908-1990), poetė, pedagogė
Ona Dovidavičiūtė-Pučenia (1939-2015), poetė
Danutė Krištopaitė (1929-2014), vertėja
Juozapas Simforijonas Mieleška (1804-1868), lietuvis kunigas dominikonas, veikęs Latvijoje, religinių raštų
leidėjas ir rašytojas
Henrikas Pontopidanas (Henrik Pontoppidan) (1857-1943), danų rašytojas, aštuonioliktasis Nobelio literatūros
premijos laureatas (1917 m.)
Ramūnas Bytautas (1886-1915), filosofas, publicistas, psichologas
Liudvikas Jakimavičius (g. 1959), poetas, dramaturgas, literatūros kritikas
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21 d.
22 d.
22 d. 60-osios mirties metinės
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
23 d.
(gimimo mėnuo ir diena
nežinoma)

Aleksandras Fromas-Gužutis (1822-1900), vienas pirmųjų lietuvių dramaturgų lietuvių kalba pradininkų,
prozininkas, aušrininkas
Antanas Jackus Feliksas Klementas (1756-1823), poetas, vienas pirmųjų vadinamojo žemaičių sąjūdžio poetų
Rožė Martenas diu Garas (Roger Martin du Gard) (1881-1958), prancūzų rašytojas, trisdešimt septintasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1937 m.)
Rėjus Bredberis (Raymond Douglas (Ray) Bradbury) (1920-2012), amerikiečių rašytojas, fantastikos kūrėjas
Vytautas Pranas Volertas (1921-2012), poetas, prozininkas, vertėjas
Alfonsas Maldonis (1929-2007), poetas, vertėjas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės, Sąjūdžio
Seimo narys, „Poezijos pavasario“ laureatas (2004)
Bronė Lečaitė-Pažerienė (1912-1941), dramaturgė
Konstantinas Sirvydas (apie 1580-1631), teologas, filosofas, rašytojas, kalbininkas, pamokslininkas, leksikografas
(pirmojo lietuvių kalbos žodyno), vienas lietuviškos raštijos pradininkų (pirmosios Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje išleistos originalios lietuviškos knygos autorius), jėzuitas, profesorius

23 d.

Konstantinas Sirvydas (apie 1580-1631), teologas, filosofas, rašytojas, kalbininkas, pamokslininkas, leksikografas
(pirmojo lietuvių kalbos žodyno), vienas lietuviškos raštijos pradininkų (pirmosios Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje išleistos originalios lietuviškos knygos autorius), jėzuitas, profesorius

23 d.

Frydrichas Kuršaitis (1806-1884), evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos (Prūsijos) kalbininkas, spaudos
darbuotojas, kultūros veikėjas
Aleksandras Grinas (tikr. Алекса́ндр Степа́нович Грине́вский – Aleksandras Stepanovičius Grinevskis) (18801932), rusų prozininkas, poetas
Henrikas Prialgauskas (tikr. Stasys Žemaitis) (1892-1978), kunigas, prozininkas
Nina Zapolskaitė-Butkienė (1899-1970), dramaturgė, redaktorė, teatro veikėja
Vilius Bajoras-Bajoraitis (1899-1979), knygininkas, režisierius, pedagogas, vadovėlių autorius, lietuviškų chorų
dirigentas, kompozitorius
Bronė Butrimaitė-Rupainienė (1905-1994), poetė
Alfonsas Jocys (1946-1996), poetas
Evaldas Christianas fon Kleistas (Ewald Christian von Kleist) (1715-1759), vokiečių rašytojas, poetas,
dramaturgas
Natanielis Frydrichas Ostermejeris (Pridrikis) (1784-1846), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) evangelikų liuteronų
kunigas, raštijos darbuotojas

23 d.
23 d. 40-osios mirties metinės
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
24 d.
24 d.
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24 d.
24 d. 95-osios mirties metinės
24 d. 75-osios mirties metinės
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d. 95-osios gimimo metinės
24 d.
24 d.
25 d.
25 d.
25 d. 80-osios mirties metinės
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
26 d.
26 d.
26 d.

Juozas Rimša (1875-1970), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas
Augustinas Baranauskas (1861-1923), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Boleslovas Smelstorius (1882-1943), poetas, dramaturgas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius
Mykolas Biržiška (1882-1962), teisininkas, lietuvių literatūros istorikas, Vasario 16-osios Akto rengėjas ir
signataras, profesorius, akademikas
Mykolas Biržiška (1882-1962), teisininkas, lietuvių literatūros istorikas, Vasario 16-osios Akto rengėjas ir
signataras, profesorius, akademikas
Chorchė Luisas Borchesas (Jorge Luis Borges) (1899-1986), argentiniečių prozininkas, poetas, literatūros kritikas,
vertėjas, filosofas, publicistas, eseistas, bibliotekininkas
Ada Karvelytė-Dubauskienė (g. 1920), JAV lietuvių poetė
Vytautas Jonas Nistelis (1922-1986), architektas, poetas, vertėjas, eseistas
Ignas Viržintas (1923-2001), rašytojas, pedagogas, muziejininkas
Romualdas Baltušnikas (1941-1997), prozininkas
Paulas Kueljas (Paulo Coelho) (g. 1947), brazilų rašytojas, dainų autorius
Johanas Gotfrydas fon Herderis (Johann Gottfried von Herder) (1744-1803), vokiečių filosofas, teologas, poetas,
literatūros bei istorijos tyrinėtojas, vertėjas, literatūros kritikas
Frydrichas Vilhelmas Nyčė (Friedrich Wilhelm Nietzsche) (1844-1900), vokiečių filosofas, rašytojas, vienas
žymiausių „gyvenimo filosofijos“ kūrėjų
Aleksandras Ivanovičius Kuprinas (Александр Иванович Куприн) (1870-1938), rusų rašytojas, vertėjas
Kazys Šimonis (1887-1978), dailininkas, tapytojas, grafikas, poetas
Viljamas Fezeris (William Feather) (1889-1981), amerikiečių rašytojas, publicistas
Eivinas Verneris Junsonas (Eyvin Olof Verner Johnson) (1900-1976), švedų prozininkas, septyniasdešimt pirmasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1974 m.)
Aleksandras Šešelgis (1921-1997), literatūros tyrinėtojas, tekstologas
Algirdas Statkevičius (1923-2016), medikas, filosofas, laisvės kovotojas, disidentas, politinis kalinys
Jurgita Jasponytė (g. 1981), poetė
Deividas Hjumas (David Hume) (1711-1776), škotų filosofas epyristas ir skepticistas, istorikas
Ignas Bitaitis (1875-1900), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Gijomas Apolineras (Guillaume Apollinaire; tikr. Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare de
Kostrowitzky – Gijomas Albertas Vladimiras Aleksandras Apolinarijus de Kostrovickis; kitaip – Guillaume Albert
Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky) (1880-1918), lenkų kilmės prancūzų rašytojas, poetas,
dramaturgas, meno kritikas
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26 d. 115-osios gimimo metinės
26 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d. 125-osios gimimo metinės
27 d.
27 d. 40-osios mirties metinės
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.

Alfonsas Vambutas (1903-1977), išeivijos rašytojas
Nijolė Jankutė-Užubalienė (1929-2011), prozininkė, išeivijos lietuvių visuomenės veikėja
Lope Feliksas de Vega Karpijus (Lope Felix de Vega Carpio) (1562-1635), ispanų rašytojas, dramaturgas, poetas
Georgas Vilhelmas Frydrichas Hėgelis (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) (1770-1831), vokiečių filosofas, vienas
vokiečių idealizmo kūrėjų
Teodoras Hermanas Albertas Dreizeris (Theodore Herman Albert Dreiser) (1871-1945), amerikiečių prozininkas
natūralistas, publicistas, eseistas
Antanas Povylius (1871-1961), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, Steigiamojo Seimo narys
(1921 05 24 – 1922 11)
Liudas Gira (1884-1946), poetas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas, sovietinio okupacinio režimo
kolaborantas
Antanas Kniūkšta (1892-1983), knygų leidėjas, „Sakalo“ leidyklos steigėjas ir vadovas
Viktoras Gailius (1893-1956), knygininkas, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos visuomenės veikėjas
Jonas Baltrukonis (1896-1950), Amerikos lietuvių veikėjas, dramaturgas
Ieva Simonaitytė (Ewa Simoneit) (1897-1978), Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų
kūrėja,buities ir lietuvininkų išskirtinių likimų vaizduotoja
Petras Babickas (1903-1991), Lietuvos radijo žurnalistikos pradininkas, publicistas, rašytojas, vertėjas, diplomatas,
kraštotyrininkas, keliautojas, fotografas
Henrikas Radauskas (1910-1970), poetas, vertėjas
Albinas Morkus (1921-1967), prozininkas, publicistas, vertėjas
Ignas Pikturna (1924-2005), prozininkas marinistas, publicistas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas
Johanas Volfgangas fon Gėtė (Johann Wolfgang von Goethe) (1749-1832), vokiečių rašytojas, humanistas,
politikas, mokslininkas, filosofas
Jasikevičius, Rapolas (1801- 1879), religinės literatūros rengėjas
Andrejus Platonovičius Platonovas (tikr. Andrejus Platonovičius Klimentovas - Андрей Платонович Климе́нтов)
(1899-1951), rusų prozininkas, dramaturgas, publicistas
Anatolijus Kairys (1914-2008), išeivijos dramaturgas, pedagogas, spaudos darbuotojas, JAV lietuvių kultūros,
visuomenės veikėjas
Jurijus Valentinovičius Trifonovas (Ю́рий Валенти́нович Три́фонов) (1925-1981), rusų prozininkas, vertėjas,
publicistas, kino scenaristas
Michaelis Andrejas Helmutas Endė (Michael Andreas Helmuth Ende) (1929-1995), vokiečių rašytojas
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28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d. 25-osios mirties metinės
30 d. 5-osios mirties metinės
30 d.

Arkadijus Natanovičius Strugackis (Арка́дий Ната́нович Струга́цкий) (1935-1991), rusų prozininkas,
scenaristas, fantastikos kūrėjas
Algirdas Pocius (g. 1930), prozininkas, politinis bei visuomenės veikėjas
Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852-1916), dramaturgas, publicistas, teatro ir visuomenės veikėjas,
draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, lietuvių tautinio judėjimo dalyvis
Vaclovas Šiugždinis (1911-1988), vertėjas, poetas, pedagogas
Mindaugas Kazimieras Tomonis (slap. Tomas Kuršys) (1940-1975), poetas, filosofas, rezistencijos dalyvis
Silvija Peleckienė (g. 1946), prozininkė (novelečių kūrėja), literatūrologė, eseistė, publicistė, redaktorė (Kas yra
noveletė, žr. paaiškinimus)
Antanas Vienažindys (1841-1892), poetas, kunigas, vienas pirmųjų lietuvių lyrikų, meilės temos poezijoje
pradininkas
Morisas Meterlinkas (Morris Maeterlinck; tikr. Maurice (Morris) Polydore Marie Bernard Maeterlinck, žinomas
kaip Comte (Count) Maeterlinck) (1892- 1949), belgų rašytojas, dramaturgas, filosofas, dvyliktasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1911 m.), teisininkas
Antanas Giedrius (tikr. Antanas Giedraitis) (1892-1977), vaikų rašytojas, prozininkas, pedagogas
Petras Keidošius (1924-2006), poetas, vertėjas, žurnalistas
Kajetonas Rokas Nezabitauskis-Zabitis (1800-1876), lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, cenzorius, pirmojo
lietuviško iliustruoto elementoriaus autorius
Lena Eltang (g. 1964), prozininkė, poetė, vertėja
Džonas Lokas (John Locke) (1632-1704), anglų filosofas, politinis veikėjas, pedagogas
Liudvikas Martynas (Gediminas) Rėza (1776-1840), tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas, teologas, filosofijos
ir teologijos daktaras, teologijos profesorius
Piotras Pavlovičius Jeršovas (Пётр Па́влович Ершо́в) (1815-1869), rusų poetas, dramaturgas, pasakininkas
Anri Barbiusas (Henri Barbusse; tikr. Adrien Gustave Henri Barbusse – Anri Gustavas Henris Barbiusas) (18731935), prancūzų rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas
Ona Pleirytė-Puidienė (slap. Vaidilutė) (1882-1936), pedagogė, rašytoja prozininkė, visuomenės veikėja
Nagibas Machfuzas (arab.  = ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻧﺠﻴﺐNagīb Maḥfūẓ, Naguib Mahfouz; Najīb Maḥfūẓ) (1911-2006), egiptiečių
romanistas ir scenarijaus autorius, aštuoniasdešimt šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1988 m.)
Stasė Baleišienė (1927-1993), pedagogė, poetė
Šeimas Džastinas Hinis (Seamus Justin Heaney) (1939-2013), airių poetas, rašytojas, devyniasdešimt trečiasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1995 m.)
Gražina Cieškaitė (g. 1951), poetė, prozininkė, „Poezijos pavasario“ laureatė (1990)
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30 d.
31 d.

31 d.
31 d.

Halina Nastopkaitė-Korsakienė (1910-2003), prozininkė, vertėja
Aleksandras Nikolajevičius Radiščevas (Александр Николаевич Радищев) (1749-1802), rusų prozininkas, poetas,
filosofas, visuomenės veikėjas
Šarlis Pjeras Bodleras (Charles Pierre Baudelaire) (1821-1867), prancūzų poetas, kritikas, eseistas, vertėjas,
dekadentizmo ir simbolizmo estetikos kūrėjas
Karlas Teodoras Voldemaras Hofheincas (1823-1907), knygininkas, lietuvių raštijos tyrinėtojas, kunigas
Liudas Vaineikis (1869-1938), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, gydytojas, politikas

31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.

Julijonas Jasienskis (1874-1934), kunigas, knygnešys, publicistas, vertėjas
Bronius Laucevičius (slap. Vargšas) (1884-1916), prozininkas, dramaturgas
Marina Ivanovna Cvetajeva (Мари́на Ива́новна Цвета́ева) (1892-1941), rusų poetė, prozininkė, vertėja
Brunonas Bagužas (1920-2008), kunigas, religinių knygų autorius
Rožė Jankevičiūtė-Žalnieriūnienė (1925-2012), vertėja, redaktorė

31 d.

Rugsėjis
1 d. 150-osios gimimo metinės
1 d. 145-osios gimimo metinės
1 d.
1 d. 105-osios gimimo metinės
1 d.
2 d.
2 d. 95-osios mirties metinės
2 d. 45-osios mirties metinės
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.

Kynas Chabardas (tikr. Frank McKinney Hubbard – Frenkas Makas-Kinas Chabardas) (1868-1930), amerikiečių
rašytojas, karikatūrininkas, humoristas, žurnalistas
Felicija Povickaitė-Bortkevičienė (1873-1945), knygnešė, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintoja, spaudos
darbuotoja, visuomenės veikėja
Fransua Moriakas (François Charles Mauriac) (1885-1970), prancūzų prozininkas, poetas, dramaturgas,
publicistas, keturiasdešimt aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1952 m.)
Sonė Pipiraitė-Tomarienė (1913-2002), prozininkė, poetė, spaudos bendradarbė
Aldona Liobytė-Paškevičienė (1915-1985), vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja, aktorė
Polis Buržė (Paul Bourget) (1852-1935), prancūzų rašytojas, dramaturgas, poetas, eseistas, literatūros kritikas
Pijus Mičiulis (1882-1923), dramaturgas
Džonas Ronaldas Ruelas Tolkinas (John Ronald Reuel Tolkien) (1892-1973), anglų rašytojas, poetas, lingvistas,
filologas, vertėjas, literatūros kritikas, filosofijos profesorius
Nelė Mazalaitė-Kruminienė-Gabienė (1907-1993), rašytoja, JAV lietuvių visuomenės veikėja
Jonas Vizbaras (slap. Sūduvas) (1915-2001), išeivijos prozininkas
Johanesas Bobrovskis (Johannes Bobrowski) (1917-1965), vokiečių rašytojas, poetas, Mažosios Lietuvos krašto
puoselėtojas
Antanas Valantinas (1916-2004), kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas
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2 d.
3 d. 135-osios mirties metinės
3 d. 145-osios gimimo metinės
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d. 10-osios mirties metinės
3 d.
3 d.
3 d.
4 d. 250-osios gimimo metinės
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d. 20-osios mirties metinės
4 d.
4 d.
5 d.

Violeta Šoblinskaitė-Aleksa (g. 1954), poetė, prozininkė, vertėja, žurnalistė
Ivanas Segejevičius Turgenevas (Ива́н Серге́евич Турге́нев) (1818-1883), rusų rašytojas, poetas, publicistas,
dramaturgas, vertėjas, rusų literatūros klasikas, vienas geriausių realizmo atstovų
Adolfas Sabaliauskas (slap. Žalia Rūta, K.A.S., A. Sab., Laumė, Kuršo Lietuvninkas, Kuršo Lietuvis, Radviliškietis,
Radviliškėnas) (1873-1950), kanauninkas, tautosakininkas, vertėjas, poetas
Povilas Dogelis (1877-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Antanas Petrika (1891-1974), gydytojas, publicistas, kritikas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Juozas Miltinis (1907-1994), aktorius, režisierius, pedagogas, Panevėžio dramos teatro įkūrėjas
Og Mandino (Og Mandino, tikr. Augustine Mandino II) (1923-1996), amerikiečių rašytojas
Aurelija Marija Žizniauskaitė Balašaitienė-Žitkuvienė (1923-2008), rašytoja, publicistė, žurnalistė, poetė,
pedagogė, išeivijos kūrėja
Ričardas Pakalniškis (1935-1994), literatūrologas (tyrinėtojas ir kritikas)
Vaclovas Areima (g. 1935), poetas, prozininkas
Benvenutas Čelinis (Benvenuto Cellini) (1500-1571), italų skulptorius, juvelyras ir rašytojas
Fransua Renė Šatobrianas (François-René, vicomte de Chateaubriand) (1768-1848), prancūzų rašytojas,
romantizmo atstovas, politikas, diplomatas
Julijus Slovackis (Juliusz Słowacki) (1809-1849), lenkų poetas, dramaturgas, mistikas, vienas žymiausių lenkų
romantizmo atstovų
Jurgis Lapinas (1856-1932), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, Mažosios Lietuvos
visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas
Leonardas Frankas (Leonhard Frank) (1882-1961), vokiečių rašytojas ekspresionistas, dramaturgas, scenaristas,
pacifistas
Marselis Ašaras (Marcel Achard; tikr. Marcel-Augustin Ferréol) (1899-1974), prancūzų scenaristas ir dramaturgas
Juozas Keliuotis (1902-1983), rašytojas, literatūros kritikas, publicistas, vertėjas
Mykolė Krinickaitė-Astaškienė (1908-1954), teatro aktorė, režisierė, dramaturgė
Petras Pilka (1908-1977), išeivijos poetas, Lietuviškosios enciklopedijos linotipininkas
Romualdas Lukinskas (1911-1964), prozininkas
Vytautas Eidukaitis (1918-1998), poetas
Ignas Viržintas (1923-2001), rašytojas, pedagogas, muziejininkas
Gintautas Iešmantas (1930-2016), poetas
Jonas Dičius (1907-1994), pedagogas, literatas, visuomenininkas
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5 d.
5 d. 85-osios gimimo metinės
5 d. 15-osios mirties metinės
5 d.
5 d.
5 d. 45-osios gimimo metinės
5 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d. 85-osios gimimo metinės
6 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d. 100-osios gimimo metinės
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.

Leonas Brazdeikis (1924-1993), tremties poetas, pedagogas
Rimas Vėžys (g. 1933), išeivijos bežemių generacijos poetas
Kiras Bulyčiovas (tikr. Igoris Vsevolodovičius Možeika) - Кир Булычёв (tikr. И́горь Все́володович Може́йко)
(1934-2003), rusų rašytojas, mokslinės fantastikos kūrėjas, dramaturgas, scenaristas, literatūrologas, istorikas,
orientalistas, faleristas
Zita Lukošiūtė-Staškūnienė (1951-1992), poetė, žurnalistė, pedagogė
Edmundas Untulis (g. 1959), režisierius, dramaturgas, prozininkas, žurnalistas
Artūras Valionis (g. 1973), poetas
Tomas Dirgėla (g. 1989), prozininkas, dramaturgas
Siuli Priudomas (Sully-Prudhomme; tikr. René François Armand Prudhomme – Renė Fransua Armanas Priudomas)
(1839-1907), prancūzų poetas, eseistas, pirmasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1901 m.)
Jokūbas Dagys-Jokymas (1905-1989), poetas, skulptorius, tapytojas
Aleksas Jasutis (1910–1938), rašytojas
Paulius Širvys (1920-1979), poetas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1973)
Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė (1922-1989), poetė, tautosakininkė
Petras Palilionis (g. 1940), poetas, eseistas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1980)
Petras Panavas (g. 1933), poetas, prozininkas, dramaturgas
Vladas Šimkus (1936-2004), rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas
Žoržas-Liudvikas Leklerkas de Biufonas (Georges-Louis Leclerc de Buffon) (1707-1788), prancūzų rašytojas,
gamtininkas, filosofas, matematikas
Aleksandras Ivanovičius Kuprinas (Александр Иванович Куприн) (1870-1938), rusų rašytojas, vertėjas
Marija Aukštikalnytė-Dundulienė (1874-1953), dramaturgė, išeivijos kūrėja
Jonas Skruodys (1882-1935), kunigas, literatas
Česlovas Masaitis (1912-2007), matematikas, poetas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, daktaras
Aloyzas Baronas (1917-1980), JAV lietuvių rašytojas (prozininkas ir poetas)
Pranas Vytautas Būdvytis (1900-1975), poetas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius
Antanas Mockus (1918-1995), tautosakininkas, pedagogas, kultūros veikėjas
Vincas Jonikas (1918-2006), poetas
Stasė Banionytė-Gervienė (g. 1952), vertėja
Jūratė Sprindytė (g. 1952), literatūrologė, kritikė
Vaiva Grainytė (g. 1984),poetė, eseistė, dramaturgė
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8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
9 d.
(gimimo diena nežinoma; pagal
mirties datą)
9 d. 325-osios mirties metinės
9 d. 190-osios gimimo metinės

Franciskas de Kevedas (Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas) (1580-1645), ispanų baroko poetas,
prozininkas, satyrikas
Frederikas Mistralis (Frédéric Mistral; oksitanų k. Frederic arba Frederi Mistral / Mistrau) (1830-1914), prancūzų
poetas, oksitanų kalbos leksikografas, ketvirtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1904 m.)
Vilhelmas Karlas Rabė (Wilhelm Karl Raabe; pseudonimas – Jakob Corvinus) (1831-1910),
vokiečių rašytojas romanistas, poetinio realizmo atstovas
Aleksandras Dambrauskas (slap. Adomas Jakštas) (1860-1938), visuomenės veikėjas, poetas, literatūros kritikas,
matematikas, filosofas ir teologas, kunigas, akademikas
Bronius Žalys (1921-2007), poetas
Alma Karosaitė (1945-2014), vaikų poetė
Ihara Saikaku (井原西鶴, tikr. Chirojama Toho) (1642-1693), japonų prozininkas, haiku poetas, dramaturgas

9 d.
9 d.
9 d.

Ihara Saikaku (井原西鶴, tikr. Chirojama Toho) (1642-1693), japonų prozininkas, haiku poetas, dramaturgas
Levas Nikolajevičius Tolstojus (Лев Никола́евич Толсто́й) (1828-1910), rusų realizmo literatūros klasikas,
prozininkas, publicistas, filosofas, grafas
Jonas Vanagaitis (1869-1946), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, žurnalistas, laikraštininkas,
lietuvybės skleidėjas, eilėraščio „Kur girė žaliuoja, ten mano namai“ autorius
Matas Untulis (1889-1952), pedagogas, teisininkas, publicistas, vertėjas, rašytojas, istorikas, kalbininkas, politinis
bei visuomenės veikėjas
Stasys Keblas (1896-1979), pedagogas, prozininkas, dramaturgas
Juozas Žlabys (slap. Žengė) (1899–1992), poetas, prozininkas, publicistas, „Keturių vėjų“ sąjūdžio dalyvis
Teofilija Dragūnaitė-Vaičiūnienė (1899-1995), dramos teatro aktorė, poeto ir dramaturgo Petro Vaičiūno žmona

9 d.
9 d. 10-osios mirties metinės
9 d.

Gražulis Juozas (1906-1985), poetas, politinis kalinys
Brunonas Bagužas (1920-2008), kunigas, religinių knygų autorius
Vytautas Jurgis Bubnys (g. 1932), rašytojas, prozininkas, dramaturgas, eseistas, politinis bei visuomenės veikėjas

9 d.
9 d.
9 d.

Stasys Būdavas (1908-1966), kunigas, prozininkas, poetas
Sonė Pipiraitė-Tomarienė (1913-2002), prozininkė, poetė, spaudos bendradarbė
Vitas Žvirdauskas (1929-1985), poetas, prozininkas

9 d.
9 d.
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9 d.
9 d.
10 d.

11 d. 95-osios mirties metinės

Ona Matuizaitė (g. 1936), prozininkė
Jonas Vėlyvis (1940-2014), žurnalistas, redaktorius, rašytojas, poetas
Nelė Leonė Zaksė (Nelly Leonie Sachs) (1891-1970), vokiečių poetė, dramaturgė, šešiasdešimt trečioji Nobelio
literatūros premijos laureatė (1996 m.)
Jonas Vytautas Narbutas (1911-1968), prozininkas, žurnalistas
Jadvyga Gabriūnaitė (1936-1990), poetė, pedagogė
Aloyzas Tendzegolskis (g. 1945), žurnalistas, redaktorius, prozininkas, aforizmų ir humoreskų autorius
Rimantas Černiauskas (1950-2011), prozininkas, dramaturgas
Kęstutis Lenkšas (g. 1959), prozininkas, dramaturgas, poetas
Adomas Einoras (Einaras) (1842-1906),Mažosios Lietuvos pedagogas, spaudos darbuotojas, leidėjas, žurnalistas,
redaktorius
Viljamas Sidnėjus Porteris (William Sydney Porter) (pseudonimas – O. Henris (O‘Henry) (1862-1910), amerikiečių
prozininkas, farmacininkas
Janis Rainis (pseudonimas – Rainis, tikr. Jānis Pliekšāns) (1865-1929), latvių literatūros klasikas, poetas,
dramaturgas, vertėjas, visuomenės veikėjas, teisininkas
Juozas Vilkutaitis-Keturakis (1869-1948), dramaturgas, visuomenės veikėjas, teisininkas, Antano Vilkutaičio
jaunesnysis brolis
Juozas Čepukaitis (1870-1923), publicistas, prozininkas, dramaturgas

11 d.

Juozas Medeikis (1871-po 1934), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas

11 d.
(mirties mėnuo ir diena nežinoma)
11 d.
11 d.
11 d.

Juozas Medeikis (1871-po 1934), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas

10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d. 70-osios mirties metinės

11 d.
11 d.
12 d.
12 d.

Pranas Genys (1902-1952), poetas, muziejininkas, kraštotyrininkas
Antanas Škėma (1910-1961), lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas ir dramaturgas
Tomas Venclova (g. 1937), poetas, vertėjas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, profesorius, Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatas (2000), filosofijos daktaras, „Poezijos pavasario“ laureatas (2017)
Vytautas Vanagas (1930-2017), mokslininkas, literatūros istorikas, tekstologas, leidėjas
Alfonsas Bukontas (g. 1941), poetas, vertėjas
Kiprijonas Juozapas Nezabitauskis-Zabitis (1779-1837), poetas, vertėjas, kunigas, sukilėlis
Janis Rainis (pseudonimas – Rainis, tikr. Jānis Pliekšāns) (1865-1929), latvių literatūros klasikas, poetas,
dramaturgas, vertėjas, visuomenės veikėjas, teisininkas
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12 d.

Juozas Lozoraitis (1871-1920), knygnešys, varpininkas, rašytojas, spaudos, visuomenės ir politinis veikėjas

12 d.

Jonas Užpurvis (Johann Uszpurvies) (1891-1992), knygininkas, pedagogas, kultūrininkas, Mažosios Lietuvos
istorikas, kalbininkas, publicistas, kraštotyrininkas
Eudženijus Montalė (Eugenio Montale) (1896-1981), italų poetas, prozininkas, redaktorius, vertėjas,
septyniasdešimt trečiasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1975 m.)
Alfonsas Keliuotis (1911-1994), pedagogas, poetas, spaudos darbuotojas
Romualdas Juodeika (1933-1983), žurnalistas, redaktorius, rašytojas
Marijus Arvydas Šliogeris (g. 1944), filosofas, vokiečių egzistencializmo tyrinėtojas, filosofinių tekstų vertėjas,
eseistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1992 )
Mindaugas Peleckis (g. 1975), poetas, prozininkas, filosofas, žurnalistas, religijotyrininkas, mitologijos ir
šiuolaikinės muzikos tyrinėtojas
Kazys Marukas (tikr. Marijonas Krasauskas) (1921-1992), prozininkas, žurnalistas
Kęstutis Arlauskas (1936-2009), prozininkas, publicistas
Mišelis de Montenis (Michel de Montaigne; tikr. Michel Eyquem de Montaigne) (1533-1592), prancūzų rašytojas,
filosofas
Danielis Defo (Daniel Defoe; tikr. Daniel Foe) (1660-1731), anglų rašytojas, publicistas
Marija fon Ebner-Ešenbach (Marie Freifrau Ebner von Eschenbach) (1830-1916), austrų rašytoja, dramaturgė
Kazys Ūdra (1857-1937), valstietis, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Justinas Zubrickas (tikr. Turčinskis) (1868-1925), teisininkas, poetas, politinis bei visuomenės veikėjas
Nina Zapolskaitė-Butkienė (1899-1970), dramaturgė, redaktorė, teatro veikėja
Leonas Kiauleikis (1927-2009), prozininkas, publicistas, žurnalistas, redaktorius
Alfredas Guščius (g. 1940), poetas, literatūros kritikas
Antanas Kalanavičius (1945-1992), poetas
Sigitas Poškus (g. 1957), poetas, prozininkas
Vytautas Brencius (1945-2010), poetas
Aligjeris Dantė (Dante Alighieri, tikr. Durante di Alighiero degli Alighieri) (1265-1321), italų poetas, filosofas,
teologas, politikas
Franciskas de Kevedas (Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas) (1580-1645), ispanų baroko poetas,
prozininkas, satyrikas
Džeimsas Fenimoras Kuperis (James Fenimore Cooper) (1789-1851), amerikiečių rašytojas satyrikas, nuotykių

12 d.
12 d.
12 d. 35-osios mirties metinės
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
14 d.
14 d.
14 d.
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14 d.

14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
15 d. 405-osios gimimo metinės
15 d.
15 d.
15 d. 90-osios mirties metinės
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d. 10-osios mirties metinės
16 d.
16 d.
16 d. 130-osios gimimo metinės
16 d. 105-osios gimimo metinės
16 d.
16 d.

literatūros klasikas, istorikas, literatūros kritikas
Chosė Ečegarajus (tikr. José Maria Echegaray y Eizaguirre – Chosė Maria Ečegarajus Eisagirė) (1832-1916),
ispanų dramaturgas, penktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1904 m.), inžinierius, matematikas,
visuomenės veikėjas
Jonas Burba (1853-1915), kunigas, knygnešys, Rusijos imperijos draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo
organizatorius
Jonas Gaidamavičius (slap. Jonas Gaidys) (1860-1911), gydytojas, prozininkas, publicistas, Varšuvos lietuvių
studentų draugijos „Lietuva“ įkūrėjas, varpininkas
Pranas Mašiotas (1863-1940), prozininkas, vertėjas, pedagogas, publicistas, vadovėlių autorius, visuomenės bei
kultūros veikėjas
Petras Kondratas (1913-1971), pedagogas, poetas, prozininkas
Fransua de Larošfuko (François VI, duc de La Rochefoucauld) (1613-1680), prancūzų rašytojas, filosofas,
aforizmų autorius
Jurgis Adomas Meisneris (1692-1769), Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas
Džeimsas Fenimoras Kuperis (James Fenimore Cooper) (1789-1851), amerikiečių rašytojas satyrikas, nuotykių
literatūros klasikas, istorikas, literatūros kritikas
Rudolfas Kristofas Eukenas (Rudolf Christoph Eucken) (1846-1928), vokiečių rašytojas, filosofas, devintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1908 m.)
Agata Kristi (tikr. Agatha Miller, Agatha Mary Clarissa Christie) (1890-1976), anglų kriminalinės literatūros
rašytoja
Marius Katiliškis (iki 1949 m. Albinas Marius Vaitkus) (1914-1980), Lietuvos išeivijos rašytojas, žemininkas
Romualdas Baltušnikas (1941-1997), prozininkas
Kęstutis Kostas Astrauskas (1944-2011), poetas, žurnalistas
Robertas Alfonsas Danys (1963-2008), poetas, dainų tekstų autorius
Petras Kriaučiūnas (1850-1916), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Pijus Mičiulis (1882-1923), dramaturgas
Fransas Emilis Silanpė (Frans Eemil Sillanpää) ( 1888-1964), suomių rašytojas, trisdešimt devintasis literatūros
premijos laureatas (1939 m.)
Steponas Skeivys (1913-2002), pedagogas, vertėjas, kritikas
Alfonsas Danys (slap. A. Banys) (1924-2014), prozininkas, humoreskų autorius, redaktorius
Edvardas Franklinas Olbis III (Edward Franklin Albee III) (1928-2016), amerikiečių prozininkas, dramaturgas,
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16 d.
16 d.
17 d.
17 d. 120-osios gimimo metinės
17 d.
17 d.
17 d.
17 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.

18 d.
18 d. 90-osios gimimo metinės
18 d.
18 d.
18 d.
19 d.
19 d. 125-osios gimimo metinės
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.

absurdo teatro atstovas
Pranciškus Šernas (1934-2006), prozininkas, publicistas, redaktorius
Aleksas Stanislovas Girdenis (1937-2011), kalbininkas, fonologijos mokyklos kūrėjas, gramatikos ir vadovėlių
autorius
Tomas Fuleris (Thomas Fuller) (1654-1734), anglų gydytojas, rašytojas, pamokslininkas
Ona Galdikaitė (slap. Vynmedžio Šakelė) (1898-1990), poetė, vienuolė
Pranas Daugininkaitis (1900-1976), poetas
Jonas Gutauskas (1906-1986), kunigas, mokslininkas teologas, pedagogas, poetas
Mindaugas Petras Stundžia (g. 1939), žurnalistas, poetas
Tatjana Maceinienė (g. 1941), prozininkė, eseistė, vertėja
Samuelis Džonsonas (Samuel Johnson) (1709-1784), anglų literatūros kritikas, leksikografas, Apšvietos epochos
poetas
Kazimieras Jasėnas (1867-1950), rašytojas, menotyrininkas
Šarūnas Šimulynas (1939-1999), skulptorius, tapytojas, poetas, prozininkas
Alfredas Brustas (Alfred Brust) (1891-1934), vokiečių rašytojas ekspresionistas, dramaturgas, publicistas, spaudos
cenzorius, prūsų ir baltų kultūrų puoselėtojas, prozininkas, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos įvairių kultūrų ir religijų
(pagonybės ir krikščionybės), mitologijos propaguotojas
Pranas Lembertas (1897-1967), teisininkas, poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas, aktorius, dainininkas, notaras,
JAV lietuvių bendruomenės veikėjas
Juozas Stonys (1928-2014), literatūrologas, vertėjas
Bronius Raguotis (g. 1929), literatūros ir kultūros istorikas
Artūras Tereškinas (g. 1965), sociologas, kultūros tyrinėtojas, rašytojas
Liudvikas Vladislavas Kondratovičius (slap. Vladislovas Sirokomlė) (1823-1862), poetas
Juozapas Rimkevičius (1814-1901), kunigas, poetas, aušrininkas, lietuviškos spaudos rėmėjas
Marija Šveikauskaitė-Klevinskienė (1893-1934), prozininkė
Danutė Mickutė-Mitkienė (1899-2001), išeivijos poetė
Viljamas Džeraldas Goldingas (William Gerald Golding) (1911-1993), anglų romanistas, aštuoniasdešimt pirmasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1983 m.)
Elena Buivydaitė-Kupčinskienė (slap. de Strozzi) (g. 1936), prozininkė
Stasys Bataitis (1915-1997), prozininkas, pedagogas
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19 d.
19 d.
20 d. 155-osios mirties metinės
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d. 35-osios mirties metinės
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.

Gražina Zita Mažeikaitė-Sajienė (slap. Zita Mažeikaitė) (g. 1952), poetė, vertėja, „Poezijos pavasario“ laureatė
(2010)
Stasė Kuzerytė-Ragelienė (1935-2006), poetė, dailininkė
Jakobas Liudvikas Karlas Grimas (Jacob Ludwig Karl Grimm) (1785-1863), vokiečių (tuometinių prūsų)
kalbininkas, tautosakininkas, leksikografas, filologas, mitologas, bibliotekininkas, rašytojas, profesorius,
literatūrologas, teisininkas, poetas, pasakininkas, advokatas
Juozapas Rupeika (1789-1854), vertėjas
Antanas Vilkutaitis-Keturakis (1864-1903), inžinierius, dramaturgas, prozininkas, publicistas, Juozo Vilkutaičio
brolis
Juozas Tumas-Vaižgantas (1869-1933), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, lietuvių
literatūros klasikas, prozininkas, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, kunigas
Giorgas Seferis, tikr. Seferiadis (Giorgos Seferis, tikr. Giōrgios Stylianou Seferiadēs; Yeoryios Stilianou
Sepheriades) (1900-1971), graikų rašytojas, penkiasdešimt devintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1963
m.)
Sen Džonas Persas (Saint-John Perse, tikr. Marie René Auguste Aléxis Saint-Léger Léger)(1887-1975), prancūzų
poetas, penkiasdešimt šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1960 m.)
Matas Šalčius (1890-1940), rašytojas, publicistas, keliautojas, visuomenės veikėjas
Juozas Mikuckis (1891-1970), poetas
Jonas Dovydaitis (1914-1983), lakūnas, sklandytojas, žurnalistas, dramaturgas, prozininkas, kino filmo „Tiltas“
scenarijaus autorius
Jonas Kaminskas (1929-1966), literatūros tyrinėtojas, kritikas
Arvydas Genys (g. 1954), poetas, prozininkas, vertėjas
Dalia Saukaitytė (g. 1950), poetė, vertėja
Jolita Skablauskaitė (g. 1950), poetė, prozininkė
Valteris Skotas (Walter Scott) (1771-1832), anglų-škotų rašytojas, poetas, dramaturgas, istorikas, vertėjas,
advokatas
Artūras Šopenhaueris (Arthur Schopenhauer) (1788-1860), vokiečių filosofas, iracionalizmo šalininkas,
mizantropas
Johanas Šviderskis (1789-1855), Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas, poetas
Džordžas Herbertas Velsas (George Herbert Wells) (1866-1946), anglų rašytojas, publicistas, eseistas
Pranas Vaičaitis (1876-1901), poetas, vertėjas, teisininkas
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21 d.
21 d. 40-osios mirties metinės
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d. 70-osios gimimo metinės
22 d. 25-osios mirties metinės
22 d.
22 d.
22 d. 60-osios mirties metinės
22 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d. 60-osios mirties metinės
23 d.

Matas Untulis (1889-1952), pedagogas, teisininkas, publicistas, vertėjas, rašytojas, istorikas, kalbininkas, politinis
bei visuomenės veikėjas
Juozas Švaistas (tikr. Balčiūnas) (1891-1978), rašytojas, Lietuvos kariuomenės karininkas, redaktorius
Petras Maželis (1894-1966), kunigas, prozininkas
Bronius Krivickas (1919-1952), poetas partizanas, prozininkas ir dramaturgas, literatūros kritikas, vertėjas
Anzelmas Matutis (tikr. Matulevičius) (1923-1985), poetas, pedagogas, vaikų literatūros kūrėjas, daugelio premijų
laureatas
Birutė Pūkelevičiūtė (1923-2007), poetė, prozininkė, vertėja
Antanas Čalnaris (1935-2008), prozininkas, publicistas
Džirolamas Savonarola (Girolamo Savonarola) (1452-1498), italų humanistas, dominikonas, pamokslininkas,
poetas, politinis veikėjas, bažnyčios reformatorius
Leonidas Donskis (1962-2016), filosofas, eseistas, pedagogas, visuomenės veikėjas ir politikas
Filipas Dormeras Stenhopas Česterfildas (tikr. Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield) (1694-1773),
anglų rašytojas, 4-sis Česterfildo lordas, valstybės veikėjas, diplomatas
Ignas Bitaitis (1875-1900), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), dailininkas ir kompozitorius, kultūros veikėjas
Juozas Čiulda (1796-1861), kunigas, kalbininkas, poetas
Simas Sužiedėlis (slap. Žvirgždas) (1903-1985), istorikas, poetas, žurnalistas, pedagogas, visuomenininkas
Marija Lukoševičiūtė-Jurgelevičienė (slap. Mari Poisson) (g. 1948), prozininkė, poetė, eseistė, fotografė
Vytautas Tamulaitis (1913-1993), žurnalistas, redaktorius, rašytojas
Pavelas Gelbakas (1914-2009), prozininkas, dramaturgas
Juozas Baltrušaitis (Mėmelė) (1875-1942), publicistas, poetas, spaudos darbuotojas
Pijus Petrukaitis (1917-1958), poetas
Albinas Šmulkštys (1918-2004), rašytojas, kultūros mecenatas
Viljamas Vilkis Kolinsas (William Wilkie Collins) (1824-1889), anglų rašytojas, dramaturgas
Juozas Strimaitis (1868-1942), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Vanagaitis (1869-1946), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, žurnalistas, laikraštininkas,
lietuvybės skleidėjas, eilėraščio „Kur girė žaliuoja, ten mano namai“ autorius
Antanina Šalčiuvienė (tikr. Magdelena Ona Gustaitytė-Šalčiuvienė) (1894-1958), rašytoja, pedagogė, visuomenės
veikėja
Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė (slap. Alė Sidabraitė) (1900-1986), aktorė, poetė, dramaturgė
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23 d.
23 d. 45-osios mirties metinės
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d. 70-osios gimimo metinės
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.

Jaroslavas Seifertas (Jaroslav Seifert) (1901-1986), čekų poetas, žurnalistas, aštuoniasdešimt antrasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1984 m.)
Pablo Neruda (Pablo Neruda, tikr. Neftalí Ricardo Reyes Basoalto) (1904-1973), čiliečių poetas, šešiasdešimt
aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1971 m.)
Antanas Rūkas (1907-1967), poetas, prozininkas, dramaturgas, aktorius, režisierius, žurnalistas, redaktorius
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis (1909-2006),išeivijos poetas, pedagogas, kritikas, vertėjas, spaudos darbuotojas
Jutta Noak (tikr. Justina Vaitkienė) (g. 1942), poetė, prozininkė
Vincas Adomėnas (1909-1986), prozininkas, dramaturgas, vertėjas
Rojus Mizara (1895-1967), JAV lietuvių rašytojas, publicistas, dramaturgas, redaktorius, visuomenės veikėjas
Živilė Bilaišytė (1951–1991), Saint Paule gimusi poetė, literatūros kritikė, išeivijos kūrėja
Aleksandras Nikolajevičius Radiščevas (Александр Николаевич Радищев) (1749-1802), rusų prozininkas, poetas,
filosofas, visuomenės veikėjas
Frensis Skotas Ficdžeraldas (Francis Scott Key Fitzgerald) (1896-1940), amerikiečių rašytojas
Pranas Raščius (1932-1987), poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys
Fransuaza Sagan (Françoise Sagan; tikr. Françoise Quoirez – Fransuaza Kuarė) (1935-2004), prancūzų rašytoja,
dramaturgė
Remigijus Markūnas (1938-1980), dramaturgas, iliustratorius
Giedrimundas Gabrėnas (1952-1995), teatrologas, režisierius, eseistas, vertėjas
Aidas Marčėnas (g. 1960), poetas, eseistas, kritikas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1994), Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatas (2005)
Diana Bučiūtė (g. 1955), vertėja
Jevsejus Ceitlinas (Евсей Цейтлин) (g. 1948), literatūrologas, kritikas, prozininkas
Samuelis Batleris (Samuel Butler) (apie 1613-1680), anglų poetas, satyrikas
Kristijonas Dovydas Vitikas (1751- 1824), Mažosios Lietuvos kunigas, giesmių rengėjas, liaudies dainų rinkėjas,
vertėjas
Kristupas Urėdaitis (1871-1913), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, prekybininkas
Juozas Stasiulis (slap. Džiugas) (1895-1974), kunigas, rašytojas
Viljamas Folkneris (tikr. William Faulkner) (1897-1962), amerikiečių modernistinės literatūros klasikas,
prozininkas, keturiasdešimt penktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1949 m.)
Kazys Inčiūra (1906-1974), rašytojas, poetas, aktorius, dramaturgas, prozininkas, operų libretų autorius, vertėjas,
radijo diktorius, skaitovas
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25 d.
25 d. 95-osios gimimo metinės
25 d.
25 d.
26 d.
26 d.
26 d.
26 d. 130-osios gimimo metinės
26 d.
26 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d. 25-osios mirties metinės
27 d. 80-osios gimimo metinės
27 d.
27 d.
27 d.

Valerija Juljevna Valsiūnienė (1907-1955), poetė, pedagogė
Aurelija Marija Žizniauskaitė Balašaitienė-Žitkuvienė (1923-2008), rašytoja, publicistė, žurnalistė, poetė,
pedagogė, išeivijos kūrėja
Raimundas Samulevičius (1937-1981), dramaturgas, prozininkas, eseistas
Erichas Marija Remarkas (pseudonimas - Erich Maria Remarque; tikr. Erich Paul Remark) (1898-1970), vokiečių
rašytojas, „Prarastosios kartos“ atstovas
Antanas Vienažindys (1841-1892), poetas, kunigas, vienas pirmųjų lietuvių lyrikų, meilės temos poezijoje
pradininkas
Džordžas Santajana (Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana; Džordžas Augustinas Nikolas Ruisas de Santajana)
(1863-1952), ispanų kilmės amerikiečių rašytojas, poetas, filosofas, eseistas
Ignas Lapinskas (1877-1935), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Tomas Sternsas Eliotas (Thomas Stearns Eliot; labiau žinomas kaip T. S. Eliot) (1888-1965), anglų kilmės
amerikiečių poetas, dramaturgas, eseistas, literatūros kritikas, redaktorius, keturiasdešimt ketvirtasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1948 m.)
Martinas Haidegeris (Martin Heidegger) (1889-1976), vokiečių filosofas egzistencialistas, hermeneutikos
teoretikas, vienas reikšmingiausių XX a. mąstytojų
Vytautas Vanagas (1930-2017), mokslininkas, literatūros istorikas, tekstologas, leidėjas
Ivanas Aleksandrovičius Gončiarovas (Ива́н Алекса́ндрович Гончаро́в) (1812-1891), rusų rašytojas, literatūros
kritikas, publicistas
Remi de Gurmonas (Remy de Gourmont; tikr. Bazoches-au-Houlme) (1858-1915), prancūzų rašytojas, eseistas,
literatūros teoretikas ir kritikas
Vilius Gaigalaitis (1870-1945), knygininkas, Klaipėdos krašto lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas, evangelikų
liuteronų kunigas, teologijos daktaras, profesorius
Jonas Minius (1895-1951), prozininkas, poetas, žurnalistas, redaktorius
Pranas Alšėnas-Ališauskas (1911-1986), Lietuvos ir Kanados žurnalistas, rašytojas
Vladas Šlaitas (1920-1995), poetas
Antanas Saulynas (1927-1992), poetas, dainų tekstų autorius, pedagogas
Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė (1938-2000), istorikė, prozininkė, poetė, eseistė
Doloresa Kazragytė (g. 1942), eseistė, dramaturgė, aktorė
Aldona Ruseckaitė (g. 1950), poetė, prozininkė, muziejininkė
Petras Skarga (1536-1612), visuomenės veikėjas, jėzuitas, pedagogas, pamokslininkas, rašytojas, teologas
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27 d.

Mikalojus Akelaitis (1829-1887), lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, rašytojas, kalbininkas, sukilėlis

27 d.

Silvestras Gimžauskas (1845-1897), kunigas, lietuvybės puoselėtojas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos
spaudos platintojas
Juozapas Lideikis (1858-1898), kunigas, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Hermanas Melvilis (Herman Melville) (1819-1891), amerikiečių rašytojas, eseistas ir poetas, jūreivis
Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (Lazdynų Pelėda) (1867-1926), prozininkė, visuomenės veikėja
Gracija Deleda (tikr. Grazia Maria Cosima Damiana Deledda) (1871-1936), italų rašytoja, dvidešimt šeštasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1926 m.)
Antanas Montvydas (1886-1966), gydytojas, rašytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Žaneta Ona Markevičienė (g. 1939), vertėja
Migelis de Servantesas Savedra (Miguel de Cervantes Saavedra) (1547-1616), Atgimimo epochos ispanų rašytojas,
poetas, dramaturgas, manierizmo šalininkas
Emilis Zola (Émile Zola) (1840-1902), prancūzų rašytojas, publicistas, visuomenės veikėjas
Migelis de Unamunas (Miguel de Unamuno y Jugo) (1864-1936), ispanų filosofas, poetas, dramaturgas,
visuomenės veikėjas
Pranas Daunys (1900-1962), rašytojas, pianistas, Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos aklųjų organizuotos
veiklos pradininkas, lietuviškosios brailio abėcėlės sudarytojas
Nikolajus Aleksejevičius Ostrovskis (Никола́й Алексе́евич Остро́вский) (1904-1936), rusų rašytojas, publicistas
Pranas Alšėnas-Ališauskas (1911-1986), Lietuvos ir Kanados žurnalistas, rašytojas
Pranas Vaseris (slap. Erlėnas) (1915-1987), redaktorius, kunigas, rašytojas, Australijos lietuvių visuomenės
veikėjas
Liudvikas Vladislavas Kondratovičius (slap. Vladislovas Sirokomlė) (1823-1862), poetas\
Hermanas Zudermanas (Hermann Sudermann) (1857-1928), vokiečių rašytojas ir dramaturgas, gimęs Macikuose
(Šilutės r.) ir rašęs apie Klaipėdos krašto lietuvininkus
Pranciškus Karevičius (1861-1945), vyskupas, vienuolis marijonas, lietuvybės platintojas, lietuvių ir latvių
gimtosios kalbos teisių gynėjas, publicistas, švietimo darbuotojas, profesorius
Petras Mikutaitis (1906-1963), literatūrologas
Marija Černeckytė-Sims (1906-1985), išeivijos poetė
Patrikas Viktoras Martindeilas Vaitas (Patrick Victor Martindale White) (1912-1990), australų prozininkas ir
dramaturgas, septyniasdešimtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1973 m.)
Adolfas Mekas (1925-2011), rašytojas, kino režisierius

27 d. 120-osios mirties metinės
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d. 195-osios gimimo metinės
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
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30 d.
30 d.
30 d.

Pranas Sasnauskas (1931-2011), pedagogas, rašytojas, tautosakininkas
Liūtas Leonidas Mockūnas (1934-2007), žurnalistas, publicistas, prozininkas, redaktorius, išeivijos kūrėjas
Eugenijus Valotka (1938-2015), prozininkas

Spalis
1 d.
1 d.
(gimimo mėnuo ir diena
nežinoma)
1 d.
1 d. 160-osios gimimo metinės
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d. 65-osios gimimo metinės
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
3 d.
3 d.

Jonas Bretkūnas (Bretkė, Bretchen) (1536-1602), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lietuvių raštijos pradininkas,
Biblijos vertėjas, prūsų istorikas, kunigas
Jonas Bretkūnas (Bretkė, Bretchen) (1536-1602), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lietuvių raštijos pradininkas,
Biblijos vertėjas, prūsų istorikas, kunigas
Pjeras Kornelis (Pierre Corneille; kitaip - Le grand Corneille, Corneille l'aîné) (1606-1684), prancūzų poetas,
dramaturgas, prancūzų tragedijos tėvas
Ostinas O'Melis (Austin O'Malley) (1858-1932), amerikiečių rašytojas, gydytojas, aforizmų meistras
Justinas Tumėnas (1881-1946), poetas, dramaturgas, prozininkas
Vincas Steponaitis (1904-1966), žurnalistas, feljetonistas, prozininkas
Algirdas Steponas Verba (1941-2000), poetas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1993)
Viktorija Daujotytė-Pakerienė (g. 1945), literatūros tyrinėtoja, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (1993), habilituota daktarė
Stanislovas Abromavičius (g. 1944), poetas, prozininkas, publicistas
Albinas Degutis (g. 1947), poetas
Alis Balbierius (g. 1954), poetas, eseistas
Liutauras Degėsys (g. 1953), poetas, prozininkas
Viljamas Eleris Čeningas (William Ellery Channing) (1780-1842), amerikiečių rašytojas, unitarizmo įkūrėjas
Henris Greihamas Grinas (Henry Graham Greene) (1904-1991), anglų rašytojas, dramaturgas, literatūros kritikas
Pranas Naujokaitis (1905-1984), išeivijos poetas, prozininkas, žurnalistas, redaktorius
Antanas Musteikis (1914-2006), pedagogas, sociologas, žurnalistas, prozininkas, filosofijos daktaras
Vasilijus Makarovičius Šukšinas (Василий Макарович Шукшин) (1929-1974), rusų rašytojas, dramaturgas,
aktorius, režisierius
Algis Kalėda (1952-2017), literatūrologas, kritikas
Motiejus Kaziliauskas (1841-1920), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Vincas Pietaris (1850-1902), gydytojas, rašytojas, pirmojo lietuvių istorinio romano „Algimantas“ autorius,
publicistas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas
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3 d.
3 d.
3 d.
3 d. 25-osios mirties metinės
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
4 d.
4 d. 90-osios gimimo metinės
4 d.
5 d. 305-osios gimimo metinės
5 d.
5 d. 130-osios gimimo metinės
5 d.
5 d.
5 d.
5 d. 95-osios gimimo metinės
5 d. 305-osios gimimo metinės
6 d. 145-osios gimimo metinės
6 d. 90-osios gimimo metinės
6 d.

Martynas Labutis (1872- 1966), knygininkas, lietuvių visuomenės veikėjas, prekybininkas
Matas Grigonis (1889-1971), vaikų rašytojas, pedagogas, kalbininkas, vienas aktyviausių XX a. pradžios lietuvių
kultūros veikėjų
Sergejus Aleksandrovičius Jeseninas (Серге́й Алекса́ндрович Есе́нин) (1895-1925), rusų poetas klasikas
Andrius Kirtiklis (1901- 1993), poetas, prozininkas, vertėjas
Petras Janeliūnas (1902-1925), literatūros kritikas
Juozas Almis Jūragis (1917-2014), poetas, žurnalistas, redaktorius, vertėjas, Australijos lietuvių visuomenės
veikėjas
Eduardas Mieželaitis (1919-1997), poetas, publicistas, vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1967)
Povilas Burba (1929-1985), prozininkas
Alvydas Augustinas Jegelevičius (g. 1949), poetas, prozininkas, kompozitorius
Saulius Žukas (g. 1952), literatūrologas, kritikas
Viktorija Kumpikevičiūtė-Kalpokienė (1918-2006), poetė neoromantikė, dailininkė
Juozas Macevičius (1928-2011), poetas, vertėjas, redaktorius, „Poezijos pavasario“ laureatas (1969). Žmona poetė Ramutė Skučaitė
Marija Katiliūtė (slap. Lacrima) (1930-2016), religinės poezijos kūrėja
Denisas Didro (Denis Diderot) (1713-1784), prancūzų rašytojas, literatūros kritikas, filosofas, švietėjas,
„Enciklopedijos“ leidimo iniciatorius bei organizatorius
Vincentas Šliogeris (1832-1913), kunigas, poetas, vertėjas
Jonas Kanaverskas (1888-1946), JAV ir Argentinos lietuvių dramaturgas, režisierius
Kostas Korsakas (1909-1986), literatūros tyrinėtojas ir kritikas, poetas, vertėjas, filologijos daktaras, akademikas,
profesorius
Birutė Jonuškaitė-Augustinienė (g. 1959), poetė, prozininkė, vertėja
Dovydas Judelevičius (g. 1925), kritikas, literatūrologas, vertėjas
Alfonsas Bieliauskas (g. 1923), prozininkas, literatūros kritikas
Denis Didro (Denis Diderot) (1713-1784), prancūzų rašytojas, literatūros kritikas, vienas žymiausių prancūzų
švietėjų, „Enciklopedijos“ leidimo iniciatorius bei organizatorius
Vladas Putvinskis-Pūtvis (1873-1929), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, visuomenės ir
kultūros veikėjas, publicistas, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje, Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjas
Petras Žemkauskas (g. 1928), poetas satyrikas, žurnalistas
Povilas Burba (1929-1985), prozininkas
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6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.

Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė (1938-2000), istorikė, prozininkė, poetė, eseistė
Valentinas Zaikauskas (g. 1941), prozininkas
Albertas Kojelavičius-Vijūkas (1609-1677), istorikas, pedagogas, jėzuitas, teologijos daktaras, filosofas
Alfonsas Maldonis (1929-2007), poetas, vertėjas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės, Sąjūdžio
Seimo narys, „Poezijos pavasario“ laureatas (2004)
Edgaras Alanas Po (Edgar Allan Poe) (1809-1849), amerikiečių rašytojas, poetas, eseistas, literatūros kritikas,
redaktorius, detektyvinio žanro pradininkas
Mikalojus Šeižys (slap. Dagilėlis) (1874-1950), kunigas, rašytojas
Stasys Kapnys (tikr. Kanapienis) (1896-1958), poetas, prozininkas, dramaturgas, žurnalistas, vertėjas
Juozas Kanopka (slap. Bajoraitis, Lydinys) (1904-1990), aktorius, epizodinių vaidmenų kūrėjas, dramaturgas
Kazys Papečkys (1914-1973), poetas, vertėjas, spaudos darbuotojas
Vytautas Mačernis (1921-1944), poetas, jauniausias literatūros klasikas, naujosios lietuvių poezijos pradininkas
Kazys Almenas (1935-2017), išeivijos prozininkas ir visuomenės veikėjas, fizikas, knygų leidėjas
Tomas Maiklas Kenelis (Thomas Michael Keneally) (g. 1935), australų rašytojas, dramaturgas, dokumentinės
prozos autorius, aktorius
Steponas Algirdas Dačkevičius (g. 1952), poetas, prozininkas
Henris Fildingas (Henry Fielding) (1707-1754), anglų rašytojas, dramaturgas, satyrikas, teisėjas
Eliziejus Draugelis (1888-1981), feljetonistas, publicistas, gydytojas
Marina Ivanovna Cvetajeva (Мари́на Ива́новна Цвета́ева) (1892-1941), rusų poetė, prozininkė, vertėja
Arėjas Vitkauskas (1925-1994), poetas, prozininkas, vertėjas
Icchokas Meras (1934-2014), prozininkas, scenaristas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (2010)
Vytenis Rožukas (g. 1951), prozininkas, vertėjas
Dionizas Poška (1764-1830), poetas, muziejininkas, leksikografas, lietuvių kalbos, istorijos, etnografijos tyrinėtojas,
žemaičių lituanistinio sąjūdžio centrinė figūra
Juozapas Vaidila (1817-1879), vertėjas
Elizabetė Ekers Alen (Elizabeth Chase Akers Allen) (1832-1911), amerikiečių rašytoja, žurnalistė, poetė
Vincas Pietaris (1850-1902), gydytojas, rašytojas, pirmojo lietuvių istorinio romano „Algimantas“ autorius,
publicistas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas
Kazys Barysas (1867-1922), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Nikolajus Konstantinovičius Rerichas (Никола́й Константи́нович Ре́рих (Рёрих)) (1874-1947), vokiečių kilmės
rusų dailininkas, rašytojas, filosofas, archeologas, keliautojas, mistikas, visuomenės veikėjas
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9 d.

Andrė Morua (André Maurois, tikr. Émile-Salomon-Wilhelm Herzog) (1885-1968), prancūzų rašytojas, eseistas

9 d.

Ivas Andričius (Ivo Andrić) (1892-1975), serbų-kroatų rašytojas, novelistas, diplomatas, penkiasdešimt septintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1961 m.)
Pranas Morkūnas (1900-1941), vienintelis lietuvių poetas dadaistas imažinistas, vertėjas
Bronė Lečaitė-Pažerienė (1912-1941), dramaturgė
Valerija Inčiūraitė (1922-2012), poetė, pedagogė, bibliotekininkė
Janina Steponaitytė-Navakauskienė (g. 1927), prozininkė
Zita Čepaitė (g. 1957), filologė, žurnalistė, rašytoja
Daiva Molytė-Lukauskienė (g. 1967), poetė, dailininkė iliustratorė, publicistė
Inga Tuliševskaitė (g. 1958), vertėja
Stanislovas Čerskis (1777-1833), kunigas, grafikas, vertėjas, kultūrininkas
Feliksas Janušis (slap. Jogvilietis) (1867-1920), gydytojas, vertėjas, istorikas, literatas, varpininkas, lietuviškos
spaudos bendradarbis
Jeronimas Ralys (1876-1921), vertėjas, prozininkas
Klodas Simonas (Claude Eugène Henri Simon) (1913-2005), prancūzų prozaikas, aštuoniasdešimt trečiasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1985 m.)
Haroldas Pinteris (Harold Pinter) (1930-2008), anglų dramaturgas, režisierius, poetas, šimtas trečiasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (2005 m.)
Bronius Radzevičius (1940-1980), prozininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1991)
Gintautas Dabrišius (g. 1950), poetas, „Poezijos pavasario“ laureatas (2006)
Raimondas Kašauskas (g. 1934), prozininkas
Rimantas Povilas Vanagas (g. 1948), poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas, visuomenės veikėjas
Leonas Kiauleikis (1927-2009), prozininkas, publicistas, žurnalistas, redaktorius
Fransua Moriakas (François Charles Mauriac) (1885-1970), prancūzų prozininkas, poetas, dramaturgas,
publicistas, keturiasdešimt aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1952 m.)
Žanas Morisas Eženas Klemanas Kokto (Jean Maurice Eugène Clément Cocteau) (1889-1963),
prancūzų rašytojas, poetas, dramaturgas, siurrealizmo atstovas, bokso vadybininkas, tapytojas, prodiuseris ir
režisierius
Valentinas Gustainis (1896-1971), žurnalistas, sociologas, publicistas, vertėjas, filosofas, rašytojas
Stasys Laucius-Laucevičius (1897–1965), poetas, dramaturgas, žurnalistas
Bronius Pranskus (iki 1923 m. Vaclovas Anskaitis; slap. Žalionis) (1902-1964), literatūros tyrinėtojas, kritikas,

9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
9 d. 60-osios gimimo metinės
10 d.
10 d.
10 d.
10 d. 105-osios gimimo metinės
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d. 70-osios gimimo metinės
10 d.
11 d.
11 d. 55-osios mirties metinės
11 d.
11 d.
11 d.
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11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
(mirties mėnuo ir diena nežinoma)
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d. 85-osios gimimo metinės
12 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d. 145-osios gimimo metinės
13 d.
13 d.
13 d.

poetas
Zigmas Janauskas (1906-1977), išeivijos dramaturgas, spaudos bendradarbis
Vladas Dautartas (1927-2000), rašytojas, eseistas, dramaturgas
Algimantas Kinderys (1935-2004), redaktorius, enciklopedininkas, publicistas, leksikografas
Bitė Vilimaitė-Šukienė (1943-2014), prozininkė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2003)
Klodas Tiljė (Claude Tillier) (1801-1844), prancūzų rašytojas, publicistas
Anatolis Fransas (Anatole France; tikr. François-Anatole Thibault – Fransua-Anatolis Tibó) (1844-1924),
prancūzų rašytojas, poetas, eseistas, dramaturgas, literatūros kritikas, dvidešimt pirmasis Nobelio literatūros
premijos laureatas (1921 m.)
Jurgis Lietuvninkas (1855-1917), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jurgis Lietuvninkas (1855-1917), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Baltrukonis (1896-1950), Amerikos lietuvių veikėjas, dramaturgas
Rapolas Šaltenis (1908-2007), literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas
Henrikas Nagys (1920-1996), poetas, žemininkas, filologijos daktaras, vertėjas, literatūros ir meno kritikas
Česlovas Senkevičius (1921-2017), rašytojas, žurnalistas, lietuviškosios raštijos išeivijoje veikėjas
Antanas Gasperaitis (g. 1931), pedagogas, kraštotyrininkas, prozininkas, publicistas
Romualda Zagorskienė (g. 1933), vertėja
Arkadijus Natanovičius Strugackis (Арка́дий Ната́нович Струга́цкий) (1935-1991), rusų prozininkas,
scenaristas, fantastikos kūrėjas
Šarlis Ogiustenas de Sent Bevas (Charles Augustin de Sainte-Beuve) (1804-1869), prancūzų rašytojas, poetas,
aforizmų autorius, istorikas, profesorius, literatūros teoretikas ir kritikas, literatūrinio romantizmo atstovas
Silvestras Gimžauskas (1845-1897), kunigas, lietuvybės puoselėtojas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos
spaudos platintojas
Karlas Adolfas Gjelerupas (Karl Adolph Gjellerup) (1857-1919), danų rašytojas, poetas, dramaturgas,
septynioliktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1917 m.)
Jonas Birškus (1873-1959), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, bibliofilas,
tautosakininkas
Juozas Mikuckis (1891-1970), poetas
Paulius Drevinis (tikr. Drevinskas) (1919-1990), pedagogas, poetas
Darijus Fo (Dario Fo) (1926-2016), italų satyrikas, dramaturgas, aktorius, kompozitorius, devyniasdešimt penktasis
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13 d.
13 d. 80-osios gimimo metinės
13 d.
13 d.
13 d.
14 d.
14 d.
14 d. 130-osios gimimo metinės
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.
15 d.

Nobelio literatūros premijos laureatas (1997 m.)
Donatas Edmundas Sauka (1929-2015), literatūrologas, tautosakos tyrinėtojas, rašytojas, kultūros ir visuomenės
kritikas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1998)
Vladimiras Konovalovas (1938-2016), prozininkas\
Rolandas Rastauskas (g. 1954), poetas, eseistas, dramaturgas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas (2010)
Valdas Daškevičius (g. 1961), poetas, redaktorius, žurnalistas
Sebastianas Deividas Ficekas (Sebastian David Fitzek) (g. 1971), vokiečių rašytojas, žurnalistas
Henris Vileris Šo (Henry Wheeler Shaw, pseudonimas – Josh Billings) (1818-1885), amerikiečių rašytojas,
satyrikas, humoristas
Feliksas Petravičius (1858-1932), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Katerina Mansfild (Katherine Mansfield; tikr. Kathleen Beauchamp) (1888-1923), anglų rašytoja modernistė
Marselis Andrė Emė (Marcel André Aymé) (1902-1967), prancūzų rašytojas, prozininkas, dramaturgas,
pasakininkas
Pranciškus Masilionis (1902-1980), kunigas, poetas
Jonas Vladas Gurnevičius (slap. Ramaškonis) (1923-2002), poetas, pedagogas
Stasys Daunys (1922-2011), etnografas, muziejininkas, poetas
Vytautas Mačiuika (1929-1999), poetas, prozininkas, skulptorius
Liudvikas Gadeikis (g. 1954), prozininkas, kritikas
Tomas Kavaliauskas (g. 1971), prozininkas, eseistas
Dalia Kižlienė (g. 1962), vertėja
Antanas Surblys (1924-1980), poetas, prozininkas
Michailas Jurjevičius Lermontovas (Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов) (1814-1841), rusų poetas, prozininkas,
dramaturgas, dailininkas
Frydrichas Vilhelmas Nyčė (Friedrich Wilhelm Nietzsche) (1844-1900), vokiečių filosofas, rašytojas, vienas
žymiausių „gyvenimo filosofijos“ kūrėjų
Pelemas Grenvilis Vudhauzas (Sir Pelham Grenville Wodehouse) (1881-1975), anglų rašytojas, dramaturgas,
poetas, žurnalistas
Ilja Arnoldovičius Ilfas (tikr. Иехи́ел-Лейб Арьевич Фа́йнзильберг - Ilja Arnoldovičius Fainzilbergas) (18971937), rusų rašytojas (prozininkas, satyrikas, fantastikos kūrėjas), žurnalistas, redaktorius, scenaristas, fotografas
Pranas Vytautas Būdvytis (1900-1975), poetas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius
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15 d.
15 d. 85-osios gimimo metinės
15 d. 2
15 d. 85-osios gimimo metinės
16 d.
16 d. 130-osios gimimo metinės
16 d. 130-osios gimimo metinės
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d. 10-osios mirties metinės
16 d.
16 d.
17 d.
17 d.
17 d.
17 d.
17 d.
17 d. 70-osios gimimo metinės
18 d.
18 d.

Vitas Žvirdauskas (1929-1985), poetas, prozininkas
Juozas Glinskis (g. 1933), dramaturgas, prozininkas
Vladas Šimkus (1936-2004), rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas
Juozas Glinskis (g. 1933), dramaturgas, prozininkas
Oskaras Vaildas (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde) (1854-1900), airių kilmės anglų rašytojas, poetas,
dramaturgas, publicistas, scenaristas, eseistas, filosofas, estetas
Judžinas O'Nilas (tikr. Eugene Gladstone O'Neill) (1888-1953), amerikiečių dramaturgas, Nobelio literatūros
premijos laureatas (1936 m.)
Judžinas Gladstonas O‘Nilas (Eugene Gladstone O‘Neill) (1888-1953), amerikiečių dramaturgas, trisdešimt
penktasis Nobelio lietuvių literatūros laureatas (1936 m.)
Bonaventūras Pauliukevičius (slap. Džugas) (1896-1938), prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas
Antanas Poška (1903-1992), keliautojas, rašytojas, publicistas, esperanto kalbos populiarintojas, vertėjas,
mokslininkas, antropologas, lietuvybės puoselėtojas, gimtojo krašto patriotas
Balys Sruoga (1896-1947), poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas,
vertėjas, filosofijos daktaras, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys
Giunteris Vilhelmas Grasas (Günter Wilhelm Grass arba Graß) (1927-2015), vokiečių prozininkas, poetas,
dramaturgas, eseistas, devyniasdešimt septintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1999 m.), skulptorius,
dailininkas, grafikas
Feliksas Jakubauskas (1935-2008), poetas, dramaturgas
Jonas Kantautas (g. 1940), poetas, publicistas
Povilas Dirgėla (1941-2004), prozininkas
Emanuelis Heibelis (Franz Emanuel August Geibel) (1815-1884), vokiečių poetas, dramaturgas, vertėjas
Antanas Šilgalis (1885-1953), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas
Arturas Ašeris Mileris (Arthur Asher Miller; pseudonimas – Jonathan Lovelett) (1915-2005),
amerikiečių dramaturgas, prozininkas, eseistas
Teklė Džervienė (g. 1932), prozininkė, poetė, rašanti žemaitišai
Pranciškus Šernas (1934-2006), prozininkas, publicistas, redaktorius
Vytautas Čepas (g. 1948), prozininkas, eseistas
Henrikas fon Kleistas (tikr. Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist) (1777-1811), vokiečių dramaturgas, poetas,
prozininkas
Henris Anri Luisas Bergsonas (Henri Louis Bergson) (1859-1941), prancūzų filosofas, dvidešimt septintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1927 m.)
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18 d.
18 d.

Kazys Gumbelevičius (1859-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Žilius-Jonila (tikr. Žilinskas) (1870-1932), poetas, kunigas, vertėjas, redaktorius, visuomenės veikėjas

18 d.

Adomas Lastas-Lastauskas (slap. Adomas Juodasai; tikr. Lastauskas) (1887-1961), knygnešys, poetas modernistas,
vertėjas, teisininkas
Michailas Sebastianas (Mihail Sebastian, tikr. Losif Hechter, pseudonimas - Victor Mincu) (1907-1945), hebrajų
kilmės rumunų dramaturgas, novelistas, eseistas, publicistas
Vilius Pėteraitis (1914-2008), kalbininkas, lingvistas, žodynininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas
Kiras Bulyčiovas (tikr. Igoris Vsevolodovičius Možeika) - Кир Булычёв (tikr. И́горь Все́володович Може́йко)
(1934-2003), rusų rašytojas, mokslinės fantastikos kūrėjas, dramaturgas, scenaristas, literatūrologas, istorikas,
orientalistas, faleristas
Bronius Dovydaitis (g. 1945), vertėjas
Vytautas Landsbergis (g. 1932), poetas, prozininkas, politikas, meno, muzikos ir kultūros istorikas
Jonas Laucė (1917-2003), prozininkas
Džonatanas Sviftas (Jonathan Swift) (pseudonimas - Isaac Bickerstaff) (1667-1745), anglo-airių rašytojas satyrikas,
poetas, eseistas, publicistas, filosofas, visuomenės veikėjas
Mykolas Cicėnas (1864-1935), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Vincas Šlekys (1870-1946), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, žurnalistas, redaktorius,
kraštotyrininkas
Vincas Krėvė-Mickevičius (1882-1954), prozininkas, dramaturgas, valstybės veikėjas, lietuvių literatūros klasikas,
filosofijos daktaras, profesorius, akademikas
Juozas Petrulis (1895-1982), pedagogas, poetas, dramaturgas, literatūros kritikas ir tyrinėtojas, kraštotyrininkas,
medžio drožėjas, muzikos mylėtojas
Migelis Anchelis Asturijus (Miguel Ángel Asturias) (1899-1974), Gvatemalos prozaikas, poetas ir žurnalistas,
šešiasdešimt ketvirtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1967 m.)
Simas Urbonas (1907-1968), karininkas, žurnalistas, redaktorius, išeivijos rašytojas
Mykolė Krinickaitė-Astaškienė (1908-1954), teatro aktorė, režisierė, dramaturgė
Stasys Jonas Jokubka (1909-1998), Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas, prozininkas

18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d. 110-osios gimimo metinės
19 d. 20-osios mirties metinės
19 d.
19 d.

Mykolas Jackevičius (1921-2003), žurnalistas, redaktorius, publicistas, rašytojas
Aleksas Stanislovas Girdenis (1937-2011), kalbininkas, fonologijos mokyklos kūrėjas, gramatikos ir vadovėlių
autorius
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19 d.
19 d. 70-osios gimimo metinės
19 d.
19 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d. 90-osios gimimo metinės
20 d.
20 d.
20 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.

Leonas Petravičius (1940-2014), vertėjas
Vydas Astas (tikr. Tautvydas Galinis) (g. 1948), prozininkas
Algimantas Bučys (g. 1939), literatūros tyrinėtojas, kritikas, poetas, prozininkas, vertėjas
Petras Šatkus (g. 1942), rašytojas, spaudos darbuotojas, publicistas
Juozapas Albinas Herbačiauskas (slap. Jaunutis Vienuolis) (1876-1944), prozininkas, literatūros kritikas, vienas
esė pradininkų lietuvių literatūroje
Kazys Karpius (Karpavičius) (1895-1971), rašytojas, žurnalistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Kazys Plačenis (1907-1970), rašytojas, žurnalistas, redaktorius
Antanas Pakalnis (1923-1977), prozininkas, feljetonistas, satyrikas, vertėjas
Mykolas Sluckis (1928-2013), prozininkas
Jeremejus Judovičius Parnovas (Ереме́й Иу́дович Парно́в) (1935-2009), rusų fantastinės, detektyvinės ir
ezoterinės literatūros, istorinio romano rašytojas, publicistas, kino dramaturgas
Elfrydė Jelinek (Elfriede Jelinek) (g. 1946), austrų dramaturgė, romanistė, šimtas antroji Nobelio literatūros
premijos laureatė (2004 m.)
Darius Šimonis (slap. Germanas Baltaduonis) (g. 1970), poetas
Samuelis Teiloras Kolridžas (Samuel Taylor Coleridge) (1772-1834), anglų rašytojas, poetas romantikas,
literatūros kritikas, filosofas
Felicija Povickaitė-Bortkevičienė (1873-1945), knygnešė, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintoja, spaudos
darbuotoja, visuomenės veikėja
Vladas Kupris (1914-1997), poetas
Džekas Keruakas (Jack Kerouac; tikr. Jean-Louis Lebris de Kérouac – Džekas Luisas Lebris de Keruakas) (19221969), prancūzų kilmės amerikiečių rašytojas, poetas, bytnikų judėjimo pradininkas
Eugenijus Remigijus Baltrušaitis (g. 1946), poetas, dramaturgas, prozaikas, spaudos ir televizijos darbuotojas
Ivanas Aleksejevičius Buninas (Иван Алексеевич Бунин) (1870-1953), rusų prozininkas, poetas, vertėjas,
akademikas, trisdešimt trečiasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1933 m.)
Juozas Geniušas (1892-1948), pedagogas, dramaturgas
Juozas Kralikauskas (1910-2007), prozininkas, eseistas
Doris Lesing (Doris May Lessing, tikr. Doris May Tayler) (1919-2013), iraniečių kilmės anglų prozininkė
(romanistė), šimtas penktoji Nobelio literatūros premijos laureatė (2007 m.)
Elena Valiūtė-Tumienė (1920-1994), poetė, literatūros tyrinėtoja, pedagogė, išeivijos rašytoja
Timotis Frensis Liris (Timothy Francis Leary) (1920-1996), amerikiečių rašytojas, psichologas
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22 d.
22 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d. 15-osios mirties metinės
24 d.
24 d.
24 d. 115-osios gimimo metinės
24 d.
24 d. 110-osios gimimo metinės
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d. 80-osios gimimo metinės
25 d.
25 d.
25 d. 15-osios mirties metinės
26 d.

Leonas Petravičius (1940-2014), vertėjas
Edmundas Janušaitis (g. 1954), poetas, bardas
Ernestas Setonas Tompsonas (Ernest Thompson Seton) (1860-1946), anglų kilmės Kanados rašytojas natūralistas,
gyvūnijos dailininkas, visuomenės veikėjas
Pranciškus Žadeikis (1869-1933), kunigas, rašytojas, vertėjas
Petras Jokubka (nuo 1949 m. Peter Iron Jokubka) (1915-2015), prozininkas, poetas, istorikas, teisininkas,
žurnalistas, mecenatas
Agnė Lukšytė-Grinienė-Meiliūnienė (1920-2008), prozininkė, dramaturgė
Genovaitė Kvedaraitė-Randienė (1923-2005), pedagogė, poetė, prozininkė
Albina Danisevičiūtė (1941-2003), poetė, žurnalistė
Stasys Matulaitis (1866-1956), gydytojas, knygnešys, publicistas, spaudos darbuotojas, istorikas
Gustavas Juozupaitis (slap. Sėjus) (1895-1954), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, poetas,
ekonomistas
Konstantinas Bajerčius (slap.Garibaldis) (1903-1946), pedagogas, visuomenės ir politinis veikėjas, poetas,
prozininkas, pasipriešinimo dalyvis
Andrius Valuckas (1905-1976), prozininkas, mokytojas, agronomas
Rapolas Šaltenis (1908-2007), literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas
Stasė Dzenuškaitė (g. 1924), poetė, pedagogė
Vladas Fedotas-Sipavičius (Sipaitis) (slap. Švitrigaila) (1904-1992), dramaturgas
Birutė Baltrušaitytė-Masionienė (1940-1996), poetė, prozininkė, literatūros tyrinėtoja
Ineza Juzefa Janonė (tikr. Ineza Janonytė-Buitkuvienė) (g. 1940), poetė, prozininkė
Donata Mitaitė (g. 1960), literatūrologė, kritikė
Liudvika Nitaitė-Didžiulienė (slap. Žmona) (1856-1925), rašytoja, publicistė, švietėja, knygnešių talkininkė
Jonas Luobikis (1864-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Jonušaitis (1886-1956), knygininkas, visuomenės veikėjas, leidyklos darbuotojas
Felicijonas Konstantinas Fedaravičius (g. 1938), pedagogas, žurnalistas, poetas
Vladislovas Blinstrubas (1939-2005), poetas, teatro ir kino režisierius, pedagogas
Ramutė Girkontaitė (g. 1942), poetė
Algirdas Titus Antanaitis (slap. Titas Guopis, Titas Alga, T.A.T, Kęstas Reikalas, Irena Trakelytė) (1927-2003),
literatūros kritikas, publicistas, poetas, dramaturgas
Lietuvių spaudos naikinimo pradžia (1944 m.)
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26 d.
26 d. 135-osios gimimo metinės
26 d.
26 d.
26 d.
26 d. 15-osios mirties metinės
26 d.
26 d.
27 d.
27 d.
27 d.
27 d. 135-osios gimimo metinės
27 d.
27 d. 95-osios gimimo metinės
27 d.
27 d.
27 d.
28 d. 225-osios gimimo metinės
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.

Simonas Tadas Stanevičius (1799-1848), pirmasis profesionalus lietuvių filologas, lietuvių literatūros klasikas,
poetas, tautosakininkas, istorikas, kultūros veikėjas
Napoleonas Hilas (Napoleon Hill) (1883-1970), JAV rašytojas, žurnalistas, asmeninės sėkmės literatūros bei
pozityvaus mąstymo teorijos pradininkas
Jonas Sokolovas (1892-1966), poetas, pedagogas
Leonas Kuodys (1902-1975), pedagogas, kalbininkas, poetas, spaudos darbuotojas
Arkadijus Petrovičius Gaidaras (tikr. Golikovas) (Арка́дий Петро́вич Гайда́р) (1904-1941),
rusų vaikų rašytojas
Leonas Zaleckis (1929-2003), prozininkas
Alfonsas Stabingis (1922-1995), poetas
Aleksandras Žalys (g. 1951), literatūros tyrinėtojas, kritikas
Antanas Bizauskas (1861-1937), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Stanislovas Stakelė (1862-1930), kunigas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, visuomenės
veikėjas
Julius Baniulis (1880-1943), poetas, JAV lietuvių kultūros veikėjas, literatas, vertėjas
Mykolas Vaitkus (1883-1973), rašytojas, kunigas, žurnalistas, redaktorius
Bronė Butrimaitė-Rupainienė (1905-1994), poetė
Antanas Pakalnis (1923-1977), prozininkas, feljetonistas, satyrikas, vertėjas
Ramutė Skučaitė (g. 1931), poetė, dramaturgė, vertėja, dainų tekstų autorė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatė (2009), „Poezijos pavasario“ laureatė (2016). Vyras - Juozas Macevičius (1928-2011), poetas,
vertėjas, „Poezijos pavasario“ laureatas (1969)
Vytautas Stulpinas (g. 1952), poetas
Steponas Skeivys (1913-2002), pedagogas, vertėjas, kritikas
Simonas Daukantas (1793-1864), teisininkas, pirmasis lietuviškai rašęs Lietuvos istorikas, kalbininkas, folkloristas,
švietėjas, rašytojas, vertėjas, spaudos leidėjas
Erazmas Deziderijus Roterdamietis (Erasmus Desiderius Roterodamus; tikr. Gerhardas Gerhadsas) (1469-1536),
Nyderlandų dvasininkas, vienas garsiausių humanistų, filosofas bei teologijos mokslų daktaras
Džonas Lokas (John Locke) (1632-1704), anglų filosofas, politinis veikėjas, pedagogas
Kornejus Ivanovičius Čiukovskis (Корне́й Ива́нович Чуко́вский, tikr. Никола́й Васильевич Корнейчуко́в Nikolajus Vasiljevičius Korneičiukovas) (1882-1969), rusų vaikų literatūros rašytojas, poetas, publicistas,
literatūros kritikas, vertėjas, literatūrologas
Jonas Šimkus (1906-1965), prozininkas, poetas, kritikas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius
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28 d.
28 d. 90-osios gimimo metinės
28 d. 20-osios mirties metinės
28 d.
28 d.
28 d. 70-osios gimimo metinės
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d. 85-osios mirties metinės
30 d.
30 d.
30 d.

Benediktas Rutkūnas (Rutkauskas) (1907-1975), poetas, prozininkas, vertėjas, pedagogas
Algimantas Kezys (1928-2015), fotografas, JAV lietuvių kultūros veikėjas, prozininkas, filmografijos specialistas
Tedas Hjuzas (Ted Huges; tikr. Edward James Hughes – Edvardas Džeimsas Hjuzas) (1930-1998), anglų poetas,
vaikų rašytojas
Edvardas Uldukis (1932-2017), žurnalistas, redaktorius, rašytojas, publicistas
Romualdas Granauskas (1939-2014), prozininkas, dramaturgas, eseistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas (2000)
Danutė Sirijos Giraitė (g. 1948), vertėja
Algirdas Gustaitis (1916-2002), rašytojas, JAV lietuvių visuomenininkas, žurnalistas, kartografas
Zigmantas Šimkus (1920-2009), kunigas, poetas
Romualda Diana Glemžaitė-Bulovienė (1925-1949), poetė, partizanė
Alfredas Franckaitis (1921-2013), poetas, vertėjas
Rozalija Preibytė-Valiūnienė (g. 1930), poetė,memuaristė, politinė kalinė
Raimondas Jonutis (1955-1996), tragiškos lemties poetas
Andrė Šenjė (André Marie de Chénier) (1762-1794), prancūzų poetas, publicistas
Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849), vienuolis, pamokslininkas, pedagogas, žemaičių lituanistinio sąjūdžio
dalyvis, rašytojas, botanikas, sukilėlis, kalbininkas
Aleksandras Burba (1854-1898), rašytojas, visuomenės veikėjas, knygnešys, varpininkas
Antanas Kriščiukaitis-Aišbė (1864-1933), prozininkas, teisininkas, valstybės teisėtvarkos kūrėjas, profesorius
Polis Valeri (Ambroise Paul Toussaint Paul Valéry) (1871-1945), prancūzų poetas modernistas (simbolistas),
eseistas, kritikas, filosofas
Antanas Jokūbaitis (1887-1968), JAV lietuvių poetas, pedagogas
Vytautas Pranas Bičiūnas (1893-1942), dailininkas, teatro veikėjas, rašytojas, dailės ir literatūros kritikas, politinis
bei visuomenės veikėjas, I Seimo (1922 11 13 – 1923 03 13) narys, sušaudytas
Vincas Kazokas (1919-1984), rašytojas, žurnalistas, vertėjas, visuomenės veikėjas
Antanas Ramonas (1930-1991), prozininkas, dramaturgas, eseistas
Reformacijos pradžia (1517 m.)
Frydrichas Timas (Thimm) (1855-1912), pedagogas, poetas
Frydrichas Timas (Thimm) (1855-1912), pedagogas, poetas

30 d.
30 d.
31 d.
31 d.
31 d.
(mirties mėnuo ir diena nežinoma)
31 d.
Akselis Martinas Fredrikas Miuntė (Axel Martin Fredrik Munthe) (1857-1949), švedų rašytojas, gydytojas
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31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d.
31 d. 25-osios mirties metinės
31 d.

Antanas Žmuidzinavičius (1876-1966), dailininkas, tapytojas, prozininkas, švietėjas, poetas
Aleksandras Dičpetris (1906-1968), poetas, pedagogas
Vytautas Mačiuika (1929-1999), poetas, prozininkas, skulptorius
Ona Mikailaitė (g. 1944), išeivijos lietuvių poetė
Vytas Dekšnys (g. 1972), poetas, vertėjas
Danutė Kalinauskaitė (Danutė Dalia Kunickienė) (g. 1959), prozininkė, eseistė
Regina Katinaitė-Lumpickienė (g. 1955), poetė, vertėja
Elena Mezginaitė (1941-2005), poetė, žurnalistė, redaktorė
Nelė Mazalaitė-Kruminienė-Gabienė (1907-1993), rašytoja, JAV lietuvių visuomenės veikėja
Adalbertas Becenbergeris (1851-1922), vokiečių archeologas, etnografas ir kalbininkas baltistas, filosofijos
daktaras, profesorius

Lapkritis
1 d.
1 d. 115-osios mirties metinės
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.
1 d.

Nikola Bualo-Depreo (Nicolas Boileau-Despréaux) (1636-1711), prancūzų poetas, literatūros kritikas, klasicizmo
teoretikas
Teodoras Momzenas (Theodor Mommsen; tikr. Christian Matthias Theodor Mommsen – Kristianas Matiasas
Teodoras Momzenas) (1817-1903), vokiečių rašytojas, istorikas, antrasis Nobelio literatūros premijos laureatas
(1902 m.)
Antanas Juška (1819-1880), kunigas, tautosakininkas, leksikografas
Kazys Ūdra (1857-1937), valstietis, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Antanas Verbyla (1879-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Povilas Dogelis (1877-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Deilas Brekenridžas Karnegis (Dale Breckenridge Carnegie) (1888-1955), amerikiečių rašytojas, oratorius,
pedagogas, psichologas
Juozas Tysliava (1902-1961), lietuvių poetas, vertėjas, žurnalistas, leidėjas
Bronius Daunoras (slap. Bronius Daubaras) (1906-1985), memuaristas, žurnalistas, redaktorius ir leidėjas
Juozas Kuzma (1912-1947), dramaturgas, poetas, kariškis
Viljamas Staironas (tikr. William Clark Styron) (1925-2006), amerikiečių rašytojas, eseistas
Vaidotas Spudas (1935-1961), poetas
Spenseris Džonsonas (Spencer Johnson) (g. 1940), amerikiečių rašytojas, oratorius, psichologas, medicinos mokslų
daktaras
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1 d.
2 d.
2 d.
2 d. 45-osios mirties metinės
2 d.
2 d.
2 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
3 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.

95-osios gimimo metinės

70-osios gimimo metinės
60-osios mirties metinės
90-osios gimimo metinės

4 d.
4 d.
4 d. 100-osios gimimo metinės
4 d.
4 d.
4 d.
5 d. 75-osios mirties metinės

Tomas Staniulis (g. 1976), rašytojas, konsultantas, buriuotojas
Džordžas Bernardas Šo (George Bernard Shaw) (1856-1950), airių dramaturgas, publicistas, dvidešimt penktasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1925 m.)
Jonas Mačiulis-Maironis (1862-1932), kunigas, poetas romantikas, lietuvių literatūros klasikas, rašytojas,
dramaturgas, teologijos daktaras, profesorius
Viktoras Kropas (1902-1973), išeivijos lietuvių prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas
Odisėjas Elitis (Odysseas Elytis, tikr. Alepoudhelis) (1911-1996), graikų poetas, kritikas, septyniasdešimt septintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1979 m.)
Marija Rita Tūbelytė-Kuhlmanienė (1923-2014), išeivijos prozininkė
Justinas Kubilius (g. 1954), poetas, eseistas, kritikas, knygų redaktorius
Jonas Žmuidzinas (1898-1989), prozininkas, poetas, teisininkas, politikas, publicistas
Petras Melnikas (slap. P. Lapas) (g. 1922), išeivijos lietuvių prozininkas
Aleksandras Krasnovas (g. 1948), literatūros kritikas, literatūrologas, vertėjas
Juozas Kancleris (1859-1936), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozas Petrulis (1876-1958), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, pedagogas
Kęstutis Genys (1928-1996), aktorius, režisierius, poetas, poezijos skaitovas
Rimantas Budrys (1930-2001), žurnalistas, rašytojas
Regina Biržinytė (1949-1996), poetė, bibliotekininkė, pedagogė
Sigitas Narbutas (g. 1959), literatūros istorikas, bibliografas, vertėjas
Heinrichas Holcas (1826-1894), knygų leidėjas, spaustuvininkas, Holzo ir Šerniaus spaustuvės steigėjas
Martynas Gailius (1857-1944), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas
Andrius Matulaitis (1872-1958), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Viljamas (Vilis) Penis Edenas Rodžersas (William (Will) Penn Adair Rogers) (1879-1935), amerikiečių rašytojas,
žurnalistas, aktorius, humoristas
Karolis Račkauskas (slap. Vairas) (1882-1970), rašytojas, vertėjas, kultūros ir spaudos darbuotojas
Petras Kežinaitis (1906-1969), žurnalistas, redaktorius, kraštotyrininkas, vertėjas
Vaclovas Gudaitis (slap. Rasas) (1918-1987), poetas
Bronius Bušma (g. 1946), prozininkas, scenaristas, režisierius
Danielius Mušinskas (g. 1951), prozininkas
Pranciškus Zatorskis (1802-1849), poetas, vertėjas
Aspazija (Áspazija, tikr. Elza Johanna Emīlija Lizete Rozenberga-Elza Pliekšāne) (1865-1943),
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7 d. 25-osios mirties metinės

latvių poetė, dramaturgė, visuomenės veikėja
Martynas Anysas (1895-1974), knygininkas, Mažosios Lietuvos ir išeivijos lietuvių visuomenės veikėjas, istorikas,
publicistas, teatralas
Vincas Adomėnas (1909-1986), prozininkas, dramaturgas, vertėjas
Džonas Robertas Faulzas (John Robert Fowles) (1926– 2005), anglų rašytojas, romanistas, poetas, leksikografas,
eseistas, vienas žymiausių postmodernizmo atstovų
Jurgis Gimberis (g. 1938), prozininkas, satyrikas, vertėjas
Mindaugas Kazimieras Tomonis (slap. Tomas Kuršys) (1940-1975), poetas, filosofas, rezistencijos dalyvis
Lozorius Zengštokas (Lazarus Sengstock) (1562-1621), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lietuviškos raštijos
darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas
Jonas Šliūpas (1861-1944), sociologas, publicistas, literatūros tyrinėtojas, gydytojas, aušrininkas, visuomenės
veikėjas
Morisas Leblanas (Maurice-Marie-Émile Leblanc) (1864-1941), prancūzų rašytojas, detektyvų ir nuotykių romanų
autorius
Vincas Šlekys (1870-1946), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, žurnalistas, redaktorius,
kraštotyrininkas
Jonas Balčius (1873-1950), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Kazimieras Būga (1879-1924), pirmasis profesionalus lietuvių kalbininkas, žymiausias lietuvių kalbos tyrinėtojas,
baltistas, profesorius
Leonardas Šimutis (1892-1975), poetas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, JAV lietuvių visuomenės veikėjas,
Lietuvos politinis veikėjas
Antanas Rimydis (1905–1994) , poetas, prozininkas, vertėjas, keturvėjininkų sąjūdžio narys
Henrikas Lukaševičius (1912-1989), išeivijos prozininkas
Zigas Ziglaras (Zig Ziglar) (1926-2012), amerikiečių rašytojas, oratorius
Leonardas Gutauskas (g. 1938), poetas, prozininkas, tekstų kūrėjas muzikai, tapytojas, Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatas (2001)
Alberas Kamiu (Albert Camus) (1913-1960), alžyriečių kilmės prancūzų rašytojas, publicistas, filosofas,
egzistencializmo ir absurdo literatūros atstovas, penkiasdešimt trečiasis Nobelio literatūros premijos laureatas
(1957 m.), vienas žymiausių XX a. prancūzų rašytojų
Vladas Būtėnas (slap. Ramojus) (1923-1993), žurnalistas, rašytojas, visuomenės veikėjas

7 d.

Vincas Staniulis (1939-2012), žurnalistas, radijo korespondentas, prozininkas

5 d.
5 d.
5 d.
5 d. 80-osios gimimo metinės
5 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d.
6 d. 80-osios gimimo metinės
7 d. 105-osios gimimo metinės
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7 d.
8 d.
8 d. 240-osios gimimo metinės
8 d.
8 d. 65-osios mirties metinės
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d. 70-osios gimimo metinės
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
9 d. 200-osios gimimo metinės
9 d. 100-osios mirties metinės

9 d.
9 d.

9 d.
9 d.

Vladas Vaitkevičius (g. 1946), poetas
Džonas Miltonas (John Milton) (1608-1674), anglų poetas, politinis veikėjas, mąstytojas
Frydrichas Vilhelmas Horchas (1778-1855), pirmasis Klaipėdos spaustuvininkas, lietuvių kalba spausdinęs knygas
ir laikraštį „Lietuvininkų prietelis“
Antanas Vytartas (1863-1932), kunigas, religinės literatūros rengėjas, publicistas, knygnešys, draudžiamosios
lietuviškos spaudos platintojas
Ivanas Aleksejevičius Buninas (Иван Алексеевич Бунин) (1870-1953), rusų prozininkas, poetas, vertėjas,
akademikas, , trisdešimt trečiasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1933 m.)
Napoleonas Hilas (Napoleon Hill) (1883-1970), JAV rašytojas, žurnalistas, asmeninės sėkmės literatūros bei
pozityvaus mąstymo teorijos pradininkas
Antanas Petrika (1891-1974), gydytojas, publicistas, kritikas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Alfredas Šimkus (g. 1936), poetas
Virgilijus Juozas Čepaitis (g. 1937), literatas, vertėjas, visuomenės ir politikos veikėjas, signataras
Sigitas Renčys (g. 1948), kritikas, literatūrologas, poetas
Ričardas Gavelis (1950-2002), prozininkas, dramaturgas, publicistas
Kazuo Ishiguro (g. 1954), japonų kilmės anglų prozininkas, scenaristas, dainų autorius, šimtas penkioliktasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (2017 m.)
Arūnas Spraunius (g. 1962), poetas, prozininkas, eseistas, žurnalistas
Vytautas Stankus (g. 1984), poetas
Ivanas Segejevičius Turgenevas (Ива́н Серге́евич Турге́нев) (1818-1883), rusų rašytojas, poetas, publicistas,
dramaturgas, vertėjas, rusų literatūros klasikas, vienas geriausių realizmo atstovų
Gijomas Apolineras (Guillaume Apollinaire; tikr. Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare de
Kostrowitzky – Gijomas Albertas Vladimiras Aleksandras Apolinarijus de Kostrovickis; kitaip – Guillaume Albert
Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky) (1880-1918), lenkų kilmės prancūzų rašytojas, poetas,
dramaturgas, meno kritikas
Jonas Mackevičius-Mackonis (1922-2002), tapytojas, dailėtyrininkas, dramaturgas
Martynas Sederevičius (1829-1907), kunigas, religinių raštų leidėjas, vertėjas, knygnešys, draudžiamosios
lietuviškos spaudos platintojas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, lietuviškos spaudos platinimo
organizatorius (vadintas „Knygnešių tėvu“)
Pranas Stakauskas (1860-1939), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jokūbas Josadė (1911-1995), rašytojas, dramaturgas, beletristas, literatūros kritikas
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9 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d. 115-osios gimimo metinės
10 d.
10 d.
10 d. 10-osios mirties metinės
10 d.
11 d.
11 d.
11 d. 50-osios mirties metinės
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.
11 d.

Imrė Kertėsas (Imre Kertész) (1929-2016), žydų kilmės vengrų autobiografinio romano rašytojas, šimtasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (2002 m.)
Johanas Kristofas Frydrichas fon Šileris (Johann Christoph Friedrich von Schiller) (1759-1805), vokiečių poetas,
dramaturgas, meno kritikas, filosofas, istorikas, pasaulinės literatūros klasikas
Martynas Šernius (1849-1908), knygininkas, vertėjas, spaustuvininkas, leidėjas, Mažosios Lietuvos visuomenės
veikėjas
Ansas Buožis (slap. Prabočių Anūkas) (1876-1928), rašytojas, istorikas, poligrafininkas ir bibliografas,
tautosakininkas, aušrininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas
Alfonsas Jakubėnas (1901-1995), teisininkas, advokatas, poetas
Jonas Grinius (1902-1980), rašytojas, menotyrininkas, literatūros kritikas ir istorikas, estetikos tyrinėtojas
Simas Sužiedėlis (slap. Žvirgždas) (1903-1985), istorikas, poetas, žurnalistas, pedagogas, visuomenininkas
Algimantas Jurgis Čekuolis (g. 1931), prozininkas, žurnalistas
Kazys Bagdonavičius (g. 1941), prozininkas, žurnalistas, redaktorius
Gediminas Astrauskas (1932-2008), poetas, vertėjas, dramaturgas
Albinas Slavickas (1927-2015), poetas
Fiodoras Michailovičius Dostojevskis (Фёдор Миха́йлович Достое́вский) (1821-1881), rusų rašytojas, filosofas,
publicistas
Morisas Leblanas (Maurice-Marie-Émile Leblanc) (1864-1941), prancūzų rašytojas, detektyvų ir nuotykių romanų
autorius
Augustas Deivilaitis (1897-1968), knygininkas, lietuvininkų evangelikų liuteronų sakytojas, kantorius, lietuvių
tautosakos pateikėjas
Juozas Tysliava (1902-1961), lietuvių poetas, vertėjas, žurnalistas, leidėjas
Andrius Valuckas (1905-1976), prozininkas, mokytojas, agronomas
Piteris Ferdinandas Drakeris (Peter Ferdinand Drucker) (1909-2005), austrų kilmės amerikiečių rašytojas,
publicistas, pedagogas, ekonomistas
Laimutis Balys Švalkus (1919-1994), lietuvių išeivijos poetas, dramaturgas
Kurtas Vonegutas Jaunesnysis (Kurt Vonnegut Jr.) (1922-2007), amerikiečių rašytojas satyrikas, eseistas,
postmodernistas
Viktoras Brazauskas (1941-2005), prozininkas
Siorenas Kirkegoras arba Kierkegoras (Søren Aabye Kierkegaard) (1813-1855), danų rašytojas, filosofas,
protestantų teologas, egzistencializmo pradininkas
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11 d. 75-osios gimimo metinės
11 d.
12 d. 195-osios gimimo metinės
12 d.
12 d. 50-osios mirties metinės
12 d. 50-osios mirties metinės
12 d.
13 d.

Jonas Jurevičius (g. 1943), agronomas, poetas, spaudos bendradarbis
Audra Stasiukonytė (1955-1985), lituanistė, ekskursijų vadovė, rašytoja
Aleksandras Nikolajevičius Ostrovskis (Алекса́ндр Никола́евич Остро́вский) (1823-1886), rusų dramaturgas
Jonas Balvočius-Gerutis (1842-1915), kunigas, prozininkas, vertėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos
platintojas, mokslo populiarintojas
Juozas Baltikauskas (1902-1968), prozininkas, pedagogas
Jeronimas Ignatonis (1902-1968), prozininkas, pedagogas, chorvedys, redakcijos darbuotojas

13 d. 150-osios gimimo metinės

Michaelis Andrejas Helmutas Endė (Michael Andreas Helmuth Ende) (1929-1995), vokiečių rašytojas
Robertas Luisas Stivensonas (Robert Louis Stevenson, tikr. Robert Lewis Balfour Stevenson) (1850-1894), škotų
poetas, prozininkas, eseistas
Juozas Strimaitis (1868-1942), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas

13 d. 150-osios gimimo metinės

Kostas Jagminas (1868-1896), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas

13 d.
13 d.

Henrikas Prialgauskas (tikr. Stasys Žemaitis) (1892-1978), kunigas, prozininkas
Ilja Arnoldovičius Ilfas (tikr. Иехи́ел-Лейб Арьевич Фа́йнзильберг - Ilja Arnoldovičius Fainzilbergas) (18971937), rusų rašytojas (prozininkas, satyrikas, fantastikos kūrėjas), žurnalistas, redaktorius, scenaristas, fotografas
Samuelis Barklis Beketas (tikr. Samuel Barclay Beckett) (1906-1989), airių kilmės rašytojas, poetas, dramaturgas,
eseistas, modernizmo (absurdo teatro) atstovas, šešiasdešimt šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1969
m.)
Stasė Jasiūnaitė (1912-1986), prozininkė
Romualdas Giedraitis (slap. R. Spalis) (1913-1980), rašytojas
Albertas Zalatorius (1932-1999), vienas garsiausių lietuvių literatūros tyrinėtojų ir kritikų, Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatas (1999)
Žanas Marijus Gustavas Leklezijo (Jean-Marie Gustave Le Clézio) (g. 1940), prancūzų rašytojas, Nobelio
literatūros premijos laureatas (2008 m.)
Gotfrydas Leibnicas (Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz) (1646-1716), vokiečių filosofas ir matematikas
Denisas Ivanovičius Fonvizinas (Дени́с Ива́нович Фонви́зин) (1745-1792), rusų rašytojas, dramaturgas, vertėjas,
publicistas, švietėjas
Žanas Polis (Jean Paul, tikr. Johann Paul Friedrich Richter - Johanas Žanas Frydrichas Richteris) (1763-1825),
vokiečių rašytojas, sentimentalistas, preromantikas, publicistas

13 d.
13 d.
13 d. 105-osios gimimo metinės
13 d.
13 d.
14 d.
14 d.
14 d.
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14 d.
14 d. 230-osios gimimo metinės
14 d.
14 d. 170-osios gimimo metinės
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
15 d.
15 d.
15 d. 185-osios gimimo metinės
15 d.
15 d.
15 d. 50-osios mirties metinės
15 d.
15 d.
15 d.
16 d. 75-osios mirties metinės

Georgas Vilhelmas Frydrichas Hėgelis (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) (1770-1831), vokiečių filosofas, vienas
vokiečių idealizmo kūrėjų
Jonas Krizostomas Gintila (1788-1857), knygų kolekcionierius, hebraistas, religinių raštų rengėjas
Karolis Vilhelmas Otas Glogau (1805-1875), knygininkas, Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių
religinės raštijos darbuotojas, tautosakos rinkėjas
Vilius Kalvaitis (1848-1914), knygininkas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, lietuvių tautosakos ir lietuvių kalbos
žodžių rinkėjas bei leidėjas, leksikografas, spaudos darbuotojas, poetas
Justinas Staugaitis (slap. Gintautas J., vyskupas) (1866-1943), vyskupas, visuomenės veikėjas, Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signataras, politikas, žurnalistas, publicistas, švietėjas, lietuvybės puoselėtojas
Astrida Ana Emilija Lindgren (tikr. Astrid Anna Emilia Ericsson) (1907-2002), švedų vaikų rašytoja
Antanas Valantinas (1916-2004), kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas
Bronius Vaškelis (g. 1922), literatūrologas, teatrologas
Romualda Diana Glemžaitė-Bulovienė (1925-1949), poetė, partizanė
Juozas Andriuškevičius (g. 1930), poetas
Jurga Ivanauskaitė (1961-2007), prozininkė, eseistė, dramaturgė, dailininkė, keliautoja, Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatė (2005)
Janas Amosas Komenskis (Jan Amos Komenský) (1592-1670), čekų filosofas ir pedagogas, vaikų literatūros
pradininkas, mokslinės didaktikos pradininkas, klasikinės mokymo sistemos išradėjas, visuomenės veikėjas
Vilhelmas Karlas Rabė (Wilhelm Karl Raabe; pseudonimas – Jakob Corvinus) (1831-1910),
vokiečių rašytojas romanistas, poetinio realizmo atstovas
Karlas Vilhelmas Sekuna (1833-1908), knygininkas, Mažosios Lietuvos literatūros, raštijos ir knygos veikėjas
Gerhartas Johanas Robertas Hauptmanas (Gerhart Johann Robert Hauptmann) (1862-1946),
vokiečių rašytojas, dramaturgas, poetas, natūralizmo atstovas, autobiografas, scenaristas, tryliktasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1912 m.)
Julijonas Lindė-Dobilas (1872-1934), prozininkas, dramaturgas, literatūrologas, pedagogas, kunigas
Jonas Vytautas Narbutas (1911-1968), prozininkas, žurnalistas
Vytautas Brencius (1945-2010), poetas
Henrikas Senkevičius (tikr. Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz) (1846-1916), lenkų rašytojas, istorikas,
šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1905 m.)
Juozas Sabaliauskas (1930-2012), poetas, žurnalistas, publicistas, redaktorius
Juozas Kačergius (1862-1943), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
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16 d.
16 d.
16 d. 125-osios gimimo metinės
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
17 d.
17 d.
17 d.
17 d.
17 d. 5-osios mirties metinės
17 d.
17 d.
18 d.
18 d. 195-osios gimimo metinės
18 d.
18 d.

Vladimiras Stankevičius (nuo 1944 m. Vladas Stanka) (1884-1968), teisininkas, advokatas, filosofas, rašytojas
Ignas Lapienis (1891-1960), pedagogas, rašytojas prozininkas
Kazys Binkis (1893-1942), poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas
Mykolas Venslauskas (1906-1977-11-?), išeivijos poetas, dramaturgas, pedagogas
Vladas Abramavičius (slap. Algirdas Gegužinis) (1909-1965), žurnalistas, kultūros istorikas, bibliografas, vertėjas,
poetas
Rapolas Mackonis (iki 1940 m. Mackevičius) (1900-1982), rašytojas, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas,
Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys
Alė Rūta (tikr. Elena Nakaitė-Arbačiauskienė) (1915-2011), rašytoja, poetė, JAV lietuvių bendruomenės veikėja
Vincas Kudirka (1858-1899), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas,
rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas, muzikas, vienas žymiausių XIX a. antrosios pusės tautinio atgimimo
judėjimo veikėjų ir ideologų, gydytojas, Lietuvos valstybinio himno autorius, „Varpo“ redaktorius, daktaras
Viktoras Galinaitis (1911-1982), dramaturgas, teisininkas
Juozė Krištolaitytė-Daugėlienė (1917-2010), dainininkė (lyrinis sopranas), poetė
Žosė de Souza Saramagas (José de Sousa Saramago) (1922-2010), portugalų romanistas, scenaristas,
dramaturgas, žurnalistas, devyniasdešimt šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1998 m.)
Alenas Renė Lesažas (Alain-René Lesage) (1668-1747), prancūzų rašytojas, satyrikas, dramaturgas
Juozapas Rimkevičius (1814-1901), kunigas, poetas, aušrininkas, lietuviškos spaudos rėmėjas
Salomėja Nėris (tikr. Bačinskaitė-Bučienė) (1904-1945), poetė
Juozas Tininis (1907-1971), išeivijos prozininkas, vertėjas
Doris Lesing (Doris May Lessing, tikr. Doris May Tayler) (1919-2013), iraniečių kilmės anglų prozininkė
(romanistė), šimtas penktoji Nobelio literatūros premijos laureatė (2007 m.)
Juozas Macevičius (1928-2011), poetas, vertėjas, redaktorius, „Poezijos pavasario“ laureatas (1969). Žmona poetė Ramutė Skučaitė
Bronius Krivickas (1919-1952), poetas partizanas, prozininkas ir dramaturgas, literatūros kritikas, vertėjas
Vilhelmas Haufas (Wilhelm Hauff) (1802-1827), vokiečių prozininkas, poetas, pedagogas, pasakininkas,
redaktorius
Čarlzas Bakstonas (Charles Buxton) (1823-1871), anglų rašytojas, filantropas
Domas Bubėnas (1856-1940), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Domas Bubėnas (1856-1940), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
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(mirties diena nežinoma)
18 d.
18 d.
18 d. 50-osios mirties metinės
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
19 d.
19 d.
19 d.
(gimimo mėnuo ir diena
nežinoma)
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.

Marselis Prustas (Marcel Proust; tikr. Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust – Valentinas Luji Žoržas
Eugenijus Marselis Prustas) (1871-1922), prancūzų rašytojas, eseistas, kritikas
Polis Eliuaras (Eugène Émile Paul Grindel, tikr. Eženas Emilis Polis Grendelis) (1895-1952),
prancūzų poetas, siurrealistas, humanistas, politinio eilėraščio meistras ir subtilus meilės lyrikas
Simas Urbonas (1907-1968), karininkas, žurnalistas, redaktorius, išeivijos rašytojas
Alpas Liepsnonis (tikr. Alfonsas Kukanka) (1910-1989), prozininkas, kritikas memuaristas, pogrindininkas
Kostas Doveika (1912-1999), literatūros tyrinėtojas
Antanas Bieliauskas (1928-2005), prozininkas, dramaturgas
Danguolė Sadūnaitė-Sealey (g. 1931), vyresniosios išeivijos kartos poetė
Rytis Trimonis (1936-2013), kritikas, literatūrologas
Vincas Lukša (g. 1937), pedagogas, poetas, kultūros organizatorius, visuomenininkas
Alfonsas Andriuškevičius (g. 1940), poetas, eseistas, dailėtyrininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas (2007)
Pranas Butkevičius (1825-1896), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Stanislovas Dagilis (1843-1915), poetas, literatas, vertėjas, pedagogas, aušrininkas
Juozas Navickas (slap. Kuprelis) (1877-1934), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozas Navickas (slap. Kuprelis) (1877-1934), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Stanislovas Biržiškis (1900-1996), pedagogas, etnografas, poetas
Piteris Ferdinandas Drakeris (Peter Ferdinand Drucker) (1909-2005), austrų kilmės amerikiečių rašytojas,
publicistas, pedagogas, ekonomistas
Leonardas Žitkevičius (1914-1995), poetas, žurnalistas, redaktorius
Juozas Kėkštas (tikr. Adomavičius) (1915-1981), Lietuvos ir Lenkijos poetas, vienas įdomiausių egzilio kūrėjų,
dažnai vadinamas paribio poetu, vertėjas
Viktoras Miliūnas (1916-1986), dramaturgas, prozininkas, vertėjas
Juozas Kinderis (1930-2005), poetas, bibliotekininkas, Mažosios Lietuvos knygininkas
Pranas Kutkaitis (g. 1947), prozininkas
Stasys Stacevičius (1959-2012), poetas, eseistas, žurnalistas, „Poezijos pavasario“ laureatas (2001)
Genovaitė Bončkutė-Petronienė (g. 1970), prozininkė
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20 d.
20 d.
20 d. 160-osios gimimo metinės
20 d.
20 d.
20 d.
20 d. 95-osios gimimo metinės
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d.
20 d. 75-osios gimimo metinės
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d. 90-osios mirties metinės
21 d.
21 d.
21 d. 70-osios gimimo metinės
21 d.
21 d. 80-osios gimimo metinės

Karlas Julijus Vėberis (Karl Julius Weber) (1767-1832), vokiečių rašytojas, istorikas, kritikas
Levas Nikolajevičius Tolstojus (Лев Никола́евич Толсто́й) (1828-1910), rusų realizmo literatūros klasikas,
prozininkas, publicistas, filosofas, grafas
Selma Lagerliof (Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf – Selma Otilija Lovisa Lagerliof) (1858-1940), švedų prozininkė,
dešimtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1909 m.)
Kazys Umbrasas (1916-1970), literatūros tyrinėtojas, prozininkas, vertėjas
Juozė Krištolaitytė-Daugėlienė (1917-2010), dainininkė (lyrinis sopranas), poetė
Jurgis Tornau (slap. A. Telšys) (1919-2005), teisininkas, literatūros tyrinėtojas, prozininkas
Nadinė Gordimerė (Nadine Gordimer) (1923-2014), Pietų Afrikos Respublikos (PAR) rašytoja, aštuoniasdešimt
devintoji Nobelio literatūros premijos laureatė (1991 m.)
Nijolė Jankutė-Užubalienė (1929-2011), prozininkė, išeivijos lietuvių visuomenės veikėja
Danutė Joana Žilaitytė-Juškaitienė (1932-2009), poetė, prozininkė
Vytautas Narvilas (g. 1934), prozininkas
Vilius Baltrėnas (g. 1937), poetas
Ona Baliukonytė (Onė Baliukonė) (1948-2007), poetė, eseistė, tapytoja, „Poezijos pavasario“ laureatė (1983),
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2004)
Violeta Palčinskaitė (g. 1943), poetė, dramaturgė, vertėja
Volteras (tikr. Francois Marie Arouet Voltaire - Fransua Marijus Arujė Volteras) (1694-1778), prancūzų rašytojas,
poetas, satyrikas, tragikas, istorikas, publicistas, filosofas, vienas iškiliausių Apšvietos epochos atstovų
Ivanas Andrejevičius Krylovas (Ива́н Андре́евич Крыло́в) (1769-1844), rusų publicistas, poetas, pasakėtininkas,
leidėjas
Henrikas fon Kleistas (tikr. Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist) (1777-1811), vokiečių dramaturgas, poetas,
prozininkas
Jonas Matas Slančiauskas (1850-1924), siuvėjas, vargonininkas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos
platintojas, visuomenės veikėjas, aušrininkas, publicistas, tautosakos rinkėjas
Hermanas Zudermanas (Hermann Sudermann) (1857-1928), vokiečių rašytojas ir dramaturgas, gimęs Macikuose
(Šilutės r.) ir rašęs apie Klaipėdos krašto lietuvininkus
Eleonora Pabiržytė (1905-1970), savamokslė prozininkė
Brigita Blobel (Brigitte Blobel) (g. 1942), vokiečių rašytoja, literatūros kritikė
Ramutė Adomaitytė-Bruzgelevičienė (g. 1948), žurnalistė, prozininkė
Kęstutis Rastenis (1950-2017), poetas, literatūros kritikas ir vertėjas
Romas Sadauskas (g. 1938), prozininkas
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22 d. 255-osios mirties metinės
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d. 55-osios mirties metinės
22 d. 55-osios mirties metinės
22 d.
22 d.
22 d. 30-osios mirties metinės
22 d. 25-osios mirties metinės
22 d.
22 d.
22 d. 90-osios gimimo metinės

Adomas Frydrichas Šimelpenigis (jaunesnysis) (Schimelpfenig) (1699-1763), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) poetas,
vertėjas
Džordžas Eliotas (George Eliot, tikr. Mary Annevans) (1819-1880), anglų rašytoja, poetė, žurnalistė, vertėja
Andrė Polis Gijomas Židas (André Paul Guillaume Gide) (1869-1951), prancūzų prozininkas, dramaturgas,
eseistas, keturiasdešimt trečiasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1947 m.)
Marija Tiškevičiūtė (1871-1943), Lietuvos bajoraitė, Lelijos herbo grafaitė, visuomenės veikėja, lietuvių spaudos
bendradarbė, knygnešių rėmėja, pirmojo lietuviško vaikų darželio įkūrėja
Džekas Londonas (Jack London; tikr. John Griffith Chaney) (1876-1916), amerikiečių rašytojas, publicistas,
visuomenės veikėjas
Oldas Leonardas Hakslis (Aldous Leonard Huxley) (1894–1963), anglų rašytojas fantastas, poetas, dramaturgas,
filosofas, eseistas
Klaivas Steplesas Lujis (Clive Staples Lewis) (1898-1963), airių kilmės anglų rašytojas, poetas, filologas,
mąstytojas, pasakininkas, literatūros kritikas, eseistas, teologas, mokslininkas
Antanas Venys (1904-1971), pedagogas, poetas, teisininkas, išeivijos kūrėjas
Kostas Korsakas (1909-1986), literatūros tyrinėtojas ir kritikas, poetas, vertėjas, filologijos daktaras, akademikas,
profesorius
Vaclovas Šiugždinis (1911-1988), vertėjas, poetas, pedagogas
Antonis Berdžesas (Anthony Burgess, tikr. John Anthony Burgess Wilson) (1917-1993), anglų rašytojas,
literatūrologas, vertėjas, žurnalistas, kompozitorius, kritikas
Paulius Drevinis (tikr. Drevinskas) (1919-1990), pedagogas, poetas
Robertas Kundrotas (g. 1964), poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, žurnalistas ,redaktorius
Juozas Marcinkus (1928-2004), prozininkas, poetas, leidėjas

22 d.
23 d.
23 d.

Albinas Jovaišas (1931-2006), filologas, literatūros tyrinėtojas
Pranciškus Zatorskis (1802-1849), poetas, vertėjas
Jonas Basanavičius (1851-1927), tautinio judėjimo veikėjas, kultūros istorikas, aušrininkas, tautosakininkas,
publicistas, gydytojas, istorikas, archeologas, Vasario 16-sios Akto signataras, daktaras

23 d. 90-osios gimimo metinės
23 d. 10-osios mirties metinės
24 d.

Vytautas Kubilius (1928-2004), literatūrologas, literatūros kritikas
Agnė Lukšytė-Grinienė-Meiliūnienė (1920-2008), prozininkė, dramaturgė
Kostas Stiklius (1880-1962), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, liaudies švietėjas, spaudos
darbuotojas
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24 d. 130-osios gimimo metinės
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
25 d.
26 d.
26 d. 195-osios gimimo metinės
26 d.
26 d.
26 d.
26 d. 65-osios gimimo metinės
27 d. 100-osios metinės

Deilas Brekenridžas Karnegis (Dale Breckenridge Carnegie) (1888-1955), amerikiečių rašytojas, oratorius,
pedagogas, psichologas
Eduardas Simaitis (1897-1942), knygininkas, Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės veikėjas, pedagogas
Kazys Jankauskas (1906-1996), prozininkas, vertėjas, bibliotekininkas
Viktoras Katilius (1910-1993), prozininkas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, pedagogas, intelektualinio tipo
prozininkas
Justinas Pilyponis (1907-1947), prozininkas, vienas nuotykinės ir detektyvinės lietuvių literatūros pradininkų
Artūras Heilis (Arthur Hailey) (1920-1991), anglų kilmės kanadiečių rašytojas prozininkas
Algis Samulionis (1936-1994), literatūros tyrinėtojas, kritikas
Romualdas Kalonaitis (g. 1941), žurnalistas, rašytojas, diplomatas, leidėjas, redaktorius
Jonas Kalinauskas (g. 1947), poetas, scenaristas, „Poezijos pavasario“ laureatas (2011)
Eugenija Vengrienė (1913-2015), vertėja
Lope Feliksas de Vega Karpijus (Lope Felix de Vega Carpio) (1562-1635), ispanų rašytojas, dramaturgas, poetas
Jonas Andrius Vištelis-Višteliauskas (1837-1912), poetas, sukilėlis, aušrininkas, vertėjas, publicistas
Vincentas Jarulaitis (1859-1939), kunigas, klebonas, visuomenininkas, lietuvybės puoselėtojas
Johanesas Vilhelmas Jensenas (Johannes Vilhelm Jensen) (1873-1950), prozininkas ir poetas, keturiasdešimtasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1944 m.)
Alfonsas Vambutas (1903-1977), išeivijos rašytojas
Vytas Jonas Greblikas (g. 1934), žurnalistas, redaktorius, prozininkas
Viktoras Rudžianskas (g. 1957), poetas, „Poezijos pavasario“ laureatas (2008)
Antanas Tatarė (tikr. Antanas Totoraitis) (1805-1889), vienas iš lietuvių prozos pradininkų, kunigas
Danielius Kleinas (Klein) (1609-1666), evangelikų liuteronų kunigas, mokslininkas, kalbininkas, Mažosios Lietuvos
(Prūsijos) lietuvių raštijos kūrėjas, leidėjas, redaktorius
Kazimieras Aleksandravičius (1823-1884), kunigas, vertėjas, draudžiamosios lietuvių literatūros platintojas
Antanas Baranauskas (1835-1902), poetas, kalbininkas, vyskupas
Adomas Mickevičius (1798-1855), lietuviška tematika rašęs lenkų rašytojas, lenkų kilmės poetas
Eženas Jonesko (Eugène Ionesco, rum. Eugen Ionescu) (1909-1994), rumunų kilmės prancūzų dramaturgas,
absurdo teatro pradininkas ir klasikas
Antanas A. Jonynas (g. 1953), poetas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2003),
„Poezijos pavasario“ laureatas (2003)
Išleistas pirmasis pašto ženklas nepriklausomoje Lietuvoje (1918)
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27 d.
27 d.
27 d.
27 d. 65-osios mirties metinės
27 d. 15-osios mirties metinės
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d. 40-osios gimimo metinės
28 d.
29 d.
29 d.

Mikalojus Juškevičius (1644-1709), mokyklinių dramų autorius
Aleksandras Diuma (sūnus) (Alexandre Dumas, fils) (1824-1895), prancūzų rašytojas, dramaturgas
Vincas Jonas Markevičius (1866-1938), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Judžinas O'Nilas (tikr. Eugene Gladstone O'Neill) (1888-1953), amerikiečių dramaturgas, Nobelio literatūros
premijos laureatas (1936 m.)
Pranas Genevičius (1923-2003), kunigas, poetas
Dalia Teišerskytė (g. 1944), poetė, prozininkė
Augustinas Dainys (g. 1972), prozininkas, poetas
Edvinas Kalėda (tikr. Giedrius Rekašius) (g. 1965), prozininkas
Jonas Martinaitis (1898-1947), grožinių kūrinių karikatūristas, tapytojas, lietuviškų komiksų pradininkas
Vašingtonas Irvingas (Washington Irving; pseudonimas - Dietrich Knickerbocker) (1783-1859),
amerikiečių rašytojas romantikas, biografas
Vincas Juška (1860-1939), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Endrikis Endrulaitis (1864-1919), knygininkas, evangelikų kunigas, lietuvių protestantiškos raštijos darbuotojas,
lietuvių tautinio sąjūdžio priešininkas
Aleksandras Aleksandrovičius Blokas (Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок) (1880-1921), rusų literatūros klasikas,
poetas, kritikas
Stefanas Cveigas (Stefan Zweig) (1881-1942), austrų rašytojas, dramaturgas, literatūros kritikas, žurnalistas,
biografas
Vincas Žilionis (1905-1964), pedagogas, rašytojas, redaktorius
Juozas Kuzma (1912-1947), dramaturgas, poetas, kariškis
Zigas Ziglaras (Zig Ziglar) (1926-2012), amerikiečių rašytojas, oratorius
Vytautas Onaitis (1939-1968), poetas
Vanda Juknaitė-Baltrūnienė (g. 1949), prozininkė, dramaturgė, eseistė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatė (2008)
Rimantas Petras Klusas (g. 1936), poetas
Donatas Petrošius (g. 1978), poetas, eseistas
Aušra Kaziliūnaitė (g. 1987), poetė
Vilhelmas Haufas (Wilhelm Hauff) (1802-1827), vokiečių prozininkas, poetas, pedagogas, pasakininkas,
redaktorius
Luiza Mei Alkot (Louisa May Alcott) (1832-1888), amerikiečių rašytoja
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29 d. 80-osios mirties metinės

Bonaventūras Pauliukevičius (slap. Džugas) (1896-1938), prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas

29 d.

Pranas Lembertas (1897-1967), teisininkas, poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas, aktorius, dainininkas, notaras,
JAV lietuvių bendruomenės veikėjas
Klaivas Steplesas Lujis (Clive Staples Lewis) (1898-1963), airių kilmės anglų rašytojas, poetas, filologas,
mąstytojas, pasakininkas, literatūros kritikas, eseistas, teologas, mokslininkas
Juozas Grušas (1901-1986), prozininkas, dramaturgas, eseistas, vertėjas
Antanas Škėma (1910-1961), lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas ir dramaturgas
Viktoras Petrovičius Astafjevas (Ви́ктор Петро́вич Аста́фьев) (1924-2001), rusų prozininkas, dramaturgas,
eseistas, publicistas, scenaristas
Ema Mikulėnaitė (g. 1935), prozininkė, dramaturgė
Džonatanas Sviftas (Jonathan Swift) (pseudonimas - Isaac Bickerstaff) (1667-1745), anglo-airių rašytojas satyrikas,
poetas, eseistas, publicistas, filosofas, visuomenės veikėjas
Rudolfas Andrius Cipelis (Zippel) (1813-1894), knygininkas, vertėjas, leksikografas, kunigas, Mažosios Lietuvos
spaudos darbuotojas
Teodoras Momzenas (Theodor Mommsen; tikr. Christian Matthias Theodor Mommsen – Kristianas Matiasas
Teodoras Momzenas) (1817-1903), vokiečių rašytojas, istorikas, antrasis Nobelio literatūros premijos laureatas
(1902 m.)
Markas Tvenas (Mark Twain, Samuel Langhorne Clemens, tikr. Samuelis Klemansas) (1835-1910), amerikiečių
rašytojas, publicistas
Oskaras Vaildas (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde) (1854-1900), airių kilmės anglų rašytojas, poetas,
dramaturgas, publicistas, scenaristas, eseistas, filosofas, estetas
Vilius Gaigalaitis (1870-1945), knygininkas, Klaipėdos krašto lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas, evangelikų
liuteronų kunigas, teologijos daktaras, profesorius
Liusė Modė Montgomeri (Lucy Maud Montgomery) (1874-1942), kanadiečių vaikų rašytoja, poetė, eseistė

29 d. 120-osios gimimo metinės
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
30 d.
30 d. 205-osios gimimo metinės
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d. 50-osios mirties metinės
30 d. 110-osios gimimo metinės

Vinstonas Leonardas Spenseris Čerčilis (Winston Leonard Spencer Churchill) (1874-1965), anglų politikas,
rašytojas, keturiasdešimt devintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1953 m.)
Kazys Inčiūra (1906-1974), rašytojas, poetas, aktorius, dramaturgas, prozininkas, operų libretų autorius, vertėjas,
radijo diktorius, skaitovas
Aleksandras Dičpetris (1906-1968), poetas, pedagogas
Julius Būtėnas (1908-1999), literatūros tyrinėtojas, kritikas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas
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30 d.
30 d.

Stasė Vanagaitė-Petersonienė (Stase Peterson) (1916-2016), išeivijos pedagogė, rašytoja
Antanas Ramonas (1930-1991), prozininkas, dramaturgas, eseistas

Gruodis
1 d.
1 d.
1 d.
1 d. 60-osios mirties metinės
1 d. 100-osios mirties metinės
1 d.
1 d.
1 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 110-osios gimimo metinės
2 d.
2 d.
2 d.
2 d. 95-osios gimimo metinės
2 d. 70-osios gimimo metinės
3 d.
3 d. 75-osios mirties metinės
3 d.

Denisas Ivanovičius Fonvizinas (Дени́с Ива́нович Фонви́зин) (1745-1792), rusų rašytojas, dramaturgas, vertėjas,
publicistas, švietėjas
Kostas Jagminas (1868-1896), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Pradėjo eiti pirmasis legalus lietuviškas laikraštis Rusijoje – „Lietuvių laikraštis“ (1904 m.)
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886-1958), rašytoja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, prozininkė, poetė,
vertėja, visuomenės veikėja
Mikelis Ašmys (1891-1918), knygininkas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, žurnalistas, publicistas, švietėjas,
aktyvus visuomenininkas
Juozas Sokas (1904-1987), prozininkas, gamtininkas
Juozas Baltikauskas (1902-1968), prozininkas, pedagogas
Lina Burbaitė (g. 1976), poetė
Kajetonas Aleknavičius (1804-1874), poetas
Julijonas Lindė-Dobilas (1872-1934), prozininkas, dramaturgas, literatūrologas, pedagogas, kunigas
Kazimieras Būga (1879-1924), pirmasis profesionalus lietuvių kalbininkas, žymiausias lietuvių kalbos tyrinėtojas,
baltistas, profesorius
Vaclovas Biržiška (1884-1956), teisininkas, bibliografas, profesionaliosios knygotyros pradininkas, kultūros
istorikas, profesorius, akademikas
Venancijus Ališas (tikr. Aleksandras Arminas) (1908-1975), poetas, kunigas
Stasys Zajančkauskas (1911-1947), poetas, redaktorius
Vytautas Pranas Volertas (1921-2012), poetas, prozininkas, vertėjas
Filipas Artūras Larkinas (Philip Arthur Larkin) (1922-1985), anglų poetas, prozininkas, bibliotekininkas, džiazo
kritikas
Vladas Būtėnas (slap. Ramojus) (1923-1993), žurnalistas, rašytojas, visuomenės veikėjas
Zenė Sadauskaitė (g. 1948), pedagogė, rašytoja, visuomenės veikėja
Robertas Luisas Stivensonas (Robert Louis Stevenson, tikr. Robert Lewis Balfour Stevenson) (1850-1894), škotų
poetas, prozininkas, eseistas
Juozas Zauka (1862-1943), vargonininkas, chorvedys, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Juozapas Albinas Herbačiauskas (slap. Jaunutis Vienuolis) (1876-1944), prozininkas, literatūros kritikas, vienas
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3 d. 110-osios gimimo metinės
3 d. 90-osios gimimo metinės
3 d.
3 d.
3 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d.
4 d. 35-osios mirties metinės
4 d. 15-osios mirties metinės
4 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
5 d.
6 d.
6 d.
6 d.

esė pradininkų lietuvių literatūroje
Albinas Valentinas (1908-1967), spaudos darbuotojas, humoristas, redaktorius
Eduardas Selelionis (1928-1993), gydytojas, poetas, redaktorius
Kęstutis Urba (g. 1954), vaikų literatūros tyrinėtojas, vertėjas, vadovėlių autorius
Vanda Tamošauskaitė-Frankienė-Vaitkevičienė (1909-2007), išeivijos dramaturgė, pedagogė, visuomenininkė
Rimvydas Pranas Šilbajoris (1926-2005), literatūros tyrinėtojas, kritikas, žymiausias Amerikos lietuvių (išeivijos)
literatūrologas
Tomas Hobsas (Thomas Hobbes; tikr. Thomas Hobbes of Malmesbury) (1588-1679), anglų filosofas materialistas,
politikos teoretikas
Tomas Karlailis (Thomas Carlyle) (1795-1881), škotų rašytojas, kalbininkas, publicistas, filosofas, eseistas,
istorikas, vertėjas, literatūros kritikas, pedagogas, matematikas
Valerijonas Ažukalnis (tikr. Zagurskis) (1816-1874), poetas, vertėjas
Samuelis Batleris (Samuel Butler) (1835-1902), anglų prozininkas, dailininkas, vertėjas
Raineris Marija Rilkė (Rainer Maria Rilke; tikr. René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke) (1875-1926),
vokiečių poetas, modernizmo atstovas
Ona Halina Lukauskaitė-Poškienė (Hanė) (1906-1983), poetė, vertėja
Janina Cibienė (Kavoliūnaitė) (1932-2003), literatė, poetė, tremtinė
Juozas Ruzgis (1940-1980), poetas
Aleksandras Diuma (tėvas) (Alexandre Dumas, père) (tikr. Alexandre Antoine Davy de la Pailleterie arba marquis
de la Pailleterie) (1802-1870), prancūzų rašytojas, dramaturgas, žurnalistas
Vladislavas Stanislavas Reimontas (Władysław Stanisław Reymont; tikr. Stanisław Władysław Rejment –
Stanislavas Vladislavas Reimentas) (1867-1925), lenkų rašytojas, dvidešimt ketvirtasis Nobelio literatūros premijos
laureatas (1924 m.)
Gražulis Juozas (1906-1985), poetas, politinis kalinys
Jonas Usačiovas (g. 1920), prozininkas
Mikalojus Akelaitis (1829-1887), lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, rašytojas, kalbininkas, sukilėlis
Martynas Benjaminas Laužemis (1866-1924), knygininkas, vertėjas, publicistas, evangelikų liuteronų misionierius,
kunigas
Mikelis Ašmys (1891-1918), knygininkas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, žurnalistas, publicistas, švietėjas,
aktyvus visuomenininkas
Stasė Jasiūnaitė (1912-1986), prozininkė
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6 d.
6 d.
6 d. 85-osios mirties metinės
6 d.
7 d. 140-osios mirties metinės
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
7 d.
8 d.
8 d.

8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
8 d.
9 d. 410-osios gimimo metinės
9 d.
9 d.
9 d. 135-osios gimimo metinės

Stasys Džiugas (1919-2011), poetas, prozininkas
Simonas Daukantas (1793-1864), teisininkas, pirmasis lietuviškai rašęs Lietuvos istorikas, kalbininkas, folkloristas,
švietėjas, rašytojas, vertėjas, spaudos leidėjas
Pranciškus Žadeikis (1869-1933), kunigas, rašytojas, vertėjas
Antanas Žekas (1931-2015), poetas, prozininkas, dramaturgas
Adomas Underavičius (1813-1878), poetas, 1830–1831 metų anticarinio sukilimo dalyvis
Jurgis Gudas (1868-1941), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Zigmas Janauskas (1906-1977), išeivijos dramaturgas, spaudos bendradarbis
Vincas Auryla (1932-2009), literatūros tyrinėtojas
Jonas Užurka (g. 1947), prozininkas
Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (slap. Žemaitė) (1845-1921), lietuvių literatūros klasikė, prozininkė realistė,
dramaturgė
Tomas Pensonas de Kvinsis (Thomas Penson de Quincey) (1785-1859), anglų rašytojas, eseistas
Bjornstjernė Martinijus Bjornsonas (Bjornstjerne Martinius Bjornson) (1832-1910), pirmasis skandinavų
rašytojas, apdovanotas Nobelio literatūros premija, poetas, dramaturgas, prozininkas, žurnalistas, redaktorius,
oratorius, teatro režisierius, norvegų tautinio himno autorius („Ja, vi elsker dette landet“ – „Taip, mes mylime šią
šalį“), trečiasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1903 m.)
Konstantinas Bajerčius (slap.Garibaldis) (1903-1946), pedagogas, visuomenės ir politinis veikėjas, poetas,
prozininkas, pasipriešinimo dalyvis
Antanas Gailiušis (1906-1996), teisininkas, rašytojas, visuomenininkas, išeivijos kūrėjas
Marija Urniežiūtė-Lambergs (1907-2003), išeivijos poetė
Balys Gaidžiūnas (1911-1996), agronomas, poetas, žurnalistas, pasipriešinimo dalyvis, visuomenės veikėjas
Laura Sintija Černiauskaitė (g. 1976), prozininkė, žurnalistė, dramaturgė
Jonas Biliūnas (1879-1907), rašytojas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas, politikas
Bronė Buivydaitė (Mičiulienė) (slap. Tyrų Duktė) (1895-1984), pedagogė, poetė, rašytoja
Birutė Teresė Toleikytė-Lengvenienė (1942-2010), pedagogė, rašytoja
Džonas Miltonas (John Milton) (1608-1674), anglų poetas, politinis veikėjas, mąstytojas
Petras Gomaliauskis (1820-1868), prozininkas, kunigas
Mykolas Cicėnas (1864-1935), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Frydrichas Bajoraitis (1883-1909), knygininkas, Mažosios Lietuvos poetas, pedagogas, publicistas, lietuvybės
puoselėtojas, keliaujančio knygyno įkūrėjas, prozininkas, bibliotekininkas
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9 d.
9 d.
9 d.
9 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d.
10 d. 10-osios mirties metinės
10 d.
10 d.
11 d.
11 d. 195-osios gimimo metinės
11 d.
11 d.
11 d. 100-osios gimimo metinės
11 d.
11 d. 90-osios gimimo metinės
11 d.
11 d.
11 d.
12 d.
12 d.

Pranas Domas Girdžius (1902-1997), poetas, prozininkas
Juozas Ambrazevičius-Brazaitis (1903-1974), rašytojas, valstybės veikėjas
Algimantas Juozas Vaišnoras (1930-2009), vertėjas
Vitas Tomkus (g. 1956), žurnalistas, redaktorius, leidėjas
Emilė Elizabetė Dikinson (Emily Elizabeth Dickinson) (1830-1886), amerikiečių poetė
Endrikis Šadagys (1867-1911), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, literatas
Luidžis Pirandelas (Luigi Pirandello) (1867-1936), italų rašytojas, dramaturgas, teatro teoretikas, trisdešimt
ketvirtasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1934 m.)
Viktoras Jocaitis (1895-1976), rašytojas, literatūros kritikas, žurnalistas, vertėjas
Jonas Marcinkus-Tauronis (1905-1971), kunigas, dramaturgas
Balys Auginas (tikr. Balys Augustinavičius) (1917-2001), poetas, radijo darbuotojas, visuomenės veikėjas
Vytautas Petkevičius (1930-2008), prozininkas, dramaturgas, politikas
Valdas Vasiliauskas (g. 1951), žurnalistas, redaktorius, leidėjas, teatro kritikas, politinis veikėjas
Edita Nazaraitė (g. 1955), poetė, dailininkė
Alfredas de Miusė (Alfred de Musset; tikr. Louis-Charles-Alfred de Musset-Pathay – Luji Šarlis Alfredas de MiusėPatajus) (1810-1857), prancūzų rašytojas, poetas, dramaturgas
Karlas Teodoras Voldemaras Hofheincas (1823-1907), knygininkas, lietuvių raštijos tyrinėtojas, kunigas
Martynas Reizgys (1886-1942), knygininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas
Petras Kondratas (1913-1971), pedagogas, poetas, prozininkas
Aleksandras Isajevičius Solženicynas (Алекса́ндр Иса́евич (Исаакиевич) Солжени́цын) (1918-2008), rusų
rašytojas, dramaturgas, publicistas, poetas, istorikas, visuomenės veikėjas, disidentas, šešiasdešimt septintasis
Nobelio literatūros premijos laureatas (1970 m.)
Jonas Lapašinskas (1923-1997), poetas, žurnalistas, redaktorius
Vytenis Imbrasas (1928-2008), kino režisierius, scenaristas, poetas
Nagibas Machfuzas (arab.  = ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻧﺠﻴﺐNagīb Maḥfūẓ, Naguib Mahfouz; Najīb Maḥfūẓ) (1911-2006), egiptiečių
romanistas ir scenarijaus autorius, aštuoniasdešimt šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1988 m.)
Zenonas Kavaliauskas (1937-2015), poetas
Audronė Urbonaitė-Augustinienė (g. 1954), prozininkė
Robertas Brauningas (Robert Browning) (1812-1889), anglų poetas ir dramaturgas
Gustavas Floberas (Gustave Flaubert) (1821-1880), prancūzų rašytojas realistas, vienas žymiausių XIX a. Europos
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12 d. 160-osios gimimo metinės
12 d.
12 d. 60-osios mirties metinės
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.

1
95-osios gimimo metinės
8
10-osios mirties metinės

13 d.
13 d.
13 d. 155-osios mirties metinės
13 d.
13 d.
13 d.
13 d.
13 d. 50-osios mirties metinės
13 d.
13 d.
13 d.

rašytojų
Juozapas Lideikis (1858-1898), kunigas, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Skinkis (1879-1947), farmacininkas, dramaturgas, knygnešys
Juozas Nemeikša (1887-1958), prozininkas, spaudos bendradarbis
Jonas Užpurvis (Johann Uszpurvies) (1891-1992), knygininkas, pedagogas, kultūrininkas, Mažosios Lietuvos
istorikas, kalbininkas, publicistas, kraštotyrininkas
Augustinas Gricius (1899-1972), prozininkas, dramaturgas, vertėjas, visuomenės veikėjas
Aleksandras Fromas-Gužutis (1822-1900), vienas pirmųjų lietuvių dramaturgų lietuvių kalba pradininkų,
prozininkas, aušrininkas
Aloyzas Baronas (1917-1980), JAV lietuvių rašytojas (prozininkas ir poetas)
Og Mandino (Og Mandino, tikr. Augustine Mandino II) (1923-1996), amerikiečių rašytojas
Vytautas Narbutas (g. 1930), prozininkas
Sigitas Zigmas Geda (1943-2008), poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas, „Poezijos pavasario“ laureatas
(1982), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1994)
Samuelis Džonsonas (Samuel Johnson) (1709-1784), anglų literatūros kritikas, leksikografas, Apšvietos epochos
poetas
Christianas Johanas Henrikas Heinė (Christian Johann Heinrich Heine) (1797-1856), žydų kilmės vokiečių
rašytojas, poetas, publicistas, literatūros kritikas
Christianas Frydrichas Hebelis (Christian Friedrich Hebbel) (1813-1863), vokiečių poetas, dramaturgas
Uršulė Tamošiūnaitė (1847–1906), knygnešė, poetė ir švietėja
Juozas Andziulaitis-Kalnėnas (1864-1916), rašytojas, publicistas, pedagogas, gydytojas, knygnešys, aušrininkas
Nikolajus Konstantinovičius Rerichas (Никола́й Константи́нович Ре́рих (Рёрих)) (1874-1947), vokiečių kilmės
rusų dailininkas, rašytojas, filosofas, archeologas, keliautojas, mistikas, visuomenės veikėjas
Elena Pimpytė (1902-1990), savamokslė poetė, liaudies meno puoselėtoja, tautodailininkė, buhalterė
Benediktas Babrauskas (1910-1968), rašytojas, poetas, kritikas
Jurgis Kunčinas (1947-2002), poetas, eseistas, vertėjas, vienas žymiausių lietuvių prozininkų po Lietuvos
nepriklausomybės atgavimo
Vytautė Žilinskaitė (g. 1930), prozininkė humoristė, publicistė, vaikų literatūros kūrėja, vertėja
Vytautas Kaziela (g. 1955), poetas, publicistas
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13 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
14 d.
15 d.
15 d.

Albertas Zalatorius (1932-1999), vienas garsiausių lietuvių literatūros tyrinėtojų ir kritikų, Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatas (1999)
Polis Eliuaras (Eugène Émile Paul Grindel, tikr. Eženas Emilis Polis Grendelis) (1895-1952),
prancūzų poetas, siurrealistas, humanistas, politinio eilėraščio meistras ir subtilus meilės lyrikas
Juozas Sakalas (1896-1984), teisininkas, politikas, poetas
Visentė Aleksandrė (Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo) (1898-1984), ispanų poetas, septyniasdešimt
penktasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1977 m.)
Ona Miciūtė-Šutavičienė (1909-1973), poetė, vertėja
Frydrichas Diurenmatas (Friedrich Reinhold Dürrenmatt) (1921-1990), šveicarų prozininkas, dramaturgas,
publicistas, dailininkas ekspresionistas
95-osios gimimo metinės
Antanas Jonynas (1923-1976), rašytojas, poeto Antano A. Jonyno tėvas
Aldona Baužinskaitė-Kairienė (g. 1929), išeivijos poetė, žurnalistė
Juozas Sabaliauskas (1930-2012), poetas, žurnalistas, publicistas, redaktorius
7
Kristijonas Lovynas (1721-1789), Mažosios Lietuvos evangelikų kunigas, lietuvių religinės raštijos darbuotojas,
parapinės protestantų bažnyčios vaikų mokytojas, vertėjas
205-osios gimimo metinės Liudvikas Adomas Jucevičius (1813-1846), lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjas, etnografas, biografas,
tautosakininkas, literatūros istorikas ir kritikas, vertėjas

15 d. 155-osios gimimo metinės
15 d.
15 d.
15 d.
15 d. 120-osios gimimo metinės
15 d.

Antanas Vytartas (1863-1932), kunigas, religinės literatūros rengėjas, publicistas, knygnešys, draudžiamosios
lietuviškos spaudos platintojas
Antanas Baltrušaitis (1865-1949), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Jonas Mačys-Kėkštas (1867-1902), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, poetas, publicistas,
redaktorius, visuomenės veikėjas
Julė Pranaitytė (1881-1944), JAV lietuvių spaudos leidėja, publicistė, keliautoja, viena pirmųjų moterų fotografių
emigracijoje
Barbora Mejerytė (1898-1982), pedagogė, vertėja, kritikė, prozininkė, visuomenės veikėja
Bronius Zdanavičius (nuo 1955 m. Danis) (1907-1993), dramaturgas, kunigas, spaudos bendradarbis

15 d. 25-osios mirties metinės
Bronius Zdanavičius (nuo 1955 m. Danis) (1907-1993), dramaturgas, kunigas, spaudos bendradarbis
(mirties mėnuo ir diena nežinoma)
15 d.
Adomas Petras Jasas (slap. Aušrūnas) (1908-2000), pedagogas, poetas
15 d.
Kęstutis Genys (1928-1996), aktorius, režisierius, poetas, poezijos skaitovas
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15 d.
15 d.
16 d.
16 d. 155-osios gimimo metinės
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d.
16 d. 95-osios gimimo metinės
16 d.
16 d.
16 d. 35-osios mirties metinės
17 d.
17 d.
17 d.
17 d.
17 d. 50-osios mirties metinės
17 d. 110-osios gimimo metinės
17 d.

Jūratė Baranova (buvusi Patkauskaitė, nuo 2009 11 14 – Rubavičienė, slap. Ana Audicka) (g. 1955), eseistė,
literatūros kritikė
Kristina Gudonytė (g. 1949), prozininkė, dramaturgė
Jurgis Zauerveinas (Georg Sauerwein) (1831-1904), poetas, publicistas, visuomenės ir kultūros veikėjas, filosofijos
daktaras, poliglotas (mokėjo daugiau kaip 60 kalbų)
Džordžas Santajana (Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana; Džordžas Augustinas Nikolas Ruisas de Santajana)
(1863-1952), ispanų kilmės amerikiečių rašytojas, poetas, filosofas, eseistas
Viljamas Somersetas Moemas (William Somerset Maugham) (1874-1965), anglų rašytojas, dramaturgas
Steponas Kairys (tikr. Tumasonis, JAV – J. Kaminskas; slap. Viktor, Marjan, Dagilis, Dėdė, Kugis-Mugis, Raulas
Kemeklis ir kt.) (1879-1964), prozininkas, publicistas, inžinierius, politikas, pedagogas, visuomenininkas, švietėjas,
spaudos platintojas
Juozas Nemeikša (1887-1958), prozininkas, spaudos bendradarbis
Jokūbas Dagys-Jokymas (1905-1989), poetas, skulptorius, tapytojas
Petronėlė Orintaitė-Janutienė (1905-1999), pedagogė, poetė, prozininkė, išeivijos visuomenės veikėja
Seras Arturas Čarlzas Klarkas (Sir Arthur Charles Clarke) (1917-2008), anglų rašytojas, mokslininkas išradėjas,
futurologas, futurizmo atstovas, mokslinės fantastikos kūrėjas
Leonas Lėtas (tikr. Vytautas Leonas Adamkevičius) (1923-1998), išeivijos poetas, prozininkas
Aleksas Ivanauskas (1927-1997), poetas
Viktoras Čubarovas (1951-2007), poetas
Antanas Miškinis (1905-1983), poetas, prozininkas, vertėjas, pasipriešinimo dalyvis, „Poezijos pavasario“
laureatas (1981)
Kristijonas Danielius Hasenšteinas (1756-1821), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lietuvių raštijos darbuotojas,
kunigas
Emilis Fagė (Émile Faguet) (1847-1916), prancūzų rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas
Mikalojus Katkus (1852-1944), agronomas, etnografas, publicistas, prozininkas, daraktorius, turėjęs slaptų knygų
saugyklą bei lietuvišką mokyklėlę, aušrininkas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Kazys Grinius (1866-1950), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė (1888-1968), poetė, prozininkė, dramaturgė, dailininkė
Aleksandras Bauža (1908-1977), prozininkas
Elena Kuosaitė-Jašinskienė (g. 1922), literatūros tyrinėtoja, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė
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17 d. 70-osios gimimo metinės
17 d.
17 d.
17 d.
17 d.
17 d.
18 d. 215-osios mirties metinės
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
18 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d.
19 d. 155-osios gimimo metinės

Mirga Pakalniškytė-Girniuvienė (g. 1948), išeivijos prozininkė, filosofė, visuomenės veikėja
Ilona Čiužauskaitė (g. 1966), poetė, literatūros tyrinėtoja
Zigmas Gaidamavičius (slap. Gėlė) (1894-1912), poetas
Klemensas Dulkė (tikr. Baltutis) (1909-1944), poetas, prozininkas
Jeronimas Ralys (1876-1921), vertėjas, prozininkas
Marius Katiliškis (iki 1949 m. Albinas Marius Vaitkus) (1914-1980), Lietuvos išeivijos rašytojas, žemininkas
Johanas Gotfrydas fon Herderis (Johann Gottfried von Herder) (1744-1803), vokiečių filosofas, teologas, poetas,
literatūros bei istorijos tyrinėtojas, vertėjas, literatūros kritikas
Juozas Norkus (1864-1942), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Martynas Kybelka (1886-1945), knygininkas, kunigas, evangelikų liuteronų bažnyčios veikėjas, misionierius
Jonas Mackevičius-Nord (1888-1952), vaikų rašytojas, prozininkas
Antanas Skripkauskas (1904-1941), spaudos darbuotojas, prozininkas, rezistentas
Aleksandras Trifonovičius Tvardovskis (Алекса́ндр Три́фонович Твардо́вский) (1910-1971), rusų rašytojas,
poetas, žurnalistas
Leonardas Matuzevičius (1923-2000), poetas
Medardas Bavarskas (1924-1989), rašytojas, poetas, išeivijos kūrėjas
Vytenis Grabauskas (g. 1934),poetas, tremtinys
Romas Gudaitis (tikr. Vincas Ramutis Gudaitis) (g. 1941), prozininkas
Petras Rakštikas (g. 1956), poetas, prozininkas
Stasys Stacevičius (1959-2012), poetas, eseistas, žurnalistas, „Poezijos pavasario“ laureatas (2001)
Arnas Ališauskas (g. 1970), poetas, kritikas
Mykolas Merlinas (Michael Mörlin) (1641-1708), Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lietuvių raštijos darbuotojas,
lietuvių kalbos norminimo pradininkas
Petras Tarasenka (1892-1972), archeologas, kultūros veikėjas, rašytojas, muziejininkas
Pulgis Andriušis (tikr. Fulgencijus Andrusevičius) (1907-1970), rašytojas, Lietuvos ir Australijos prozininkas,
vertėjas, publicistas, esperantininkas
Jonas Riškus (1922-2018), literatūros tyrinėtojas
Pranas Penkaitis (1877-1931), prozininkas, dramaturgas, teisininkas
Astrida Petraitytė (g. 1952), prozininkė, publicistė
Pranas Mašiotas (1863-1940), prozininkas, vertėjas, pedagogas, publicistas, vadovėlių autorius, visuomenės bei
kultūros veikėjas
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20 d.
20 d.
20 d. 50-osios mirties metinės
20 d.
20 d.
20 d. 60-osios gimimo metinės
20 d.
20 d.
20 d. 80-osios gimimo metinės
20 d.
20 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d.
21 d. 60-osios mirties metinės
21 d.
21 d.
21 d. 100-osios gimimo metinės
21 d.
21 d. 95-osios gimimo metinės
21 d.
22 d.
22 d.

Jonas Lechavičius (1819-1861), knygų rengėjas spaudai, lietuvių raštijos kūrėjas
Eugenija Tautkaitė (1899-1960), rašytoja
Džonas Ernestas Steinbekas (John Ernst Steinbeck) (1902-1968), amerikiečių rašytojas, natūralistas, penkiasdešimt
aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1962 m.), karo korespondentas
Aleksandras Bauža (1908-1977), prozininkas
Juozas Mečkauskas-Meškela (1954-2007), poetas, prozininkas
Eugenija Liumaitė-Juodeikienė (g. 1958), poetė, pedagogė
Dainius Dirgėla (g. 1969), poetas
Rūta Mataitytė (g. 1972), poetė, prozininkė, vertėja, architektė
Janina Ona Išganaitytė (g. 1938), vertėja
Juozas Požėra (1927-1997), rašytojas, scenaristas, žurnalistas, vertėjas
Halina Kobeckaitė (g. 1939), vertėja, literatūros kritikė
Bernaras de Monfokonas (Bernard de Montfaucon) (1655-1741), prancūzų filologas, archeologas, istorikas,
benediktinų vienuolis, graikų paleografijos tyrinėtojas
Bendžaminas Dizraelis, grafas Bikonsfildas (Benjamin Disraeli, 1st Earl of Beaconsfield) (1804-1881), anglų
rašytojas, politikas
Jeronimas Kiprijonas Račkauskis (1825-1889), rašytojas, kunigas, rektorius, vertėjas
Adomas Grinevičius (1845-1932), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Lionas Foichtvangeris (Lion Feuchtwanger) (1884-1958), žydų kilmės vokiečių rašytojas, prozininkas, dramaturgas
Frensis Skotas Ficdžeraldas (Francis Scott Key Fitzgerald) (1896-1940), amerikiečių rašytojas
Heinrichas Teodoras Belis (tikr. Heinrich Theodor Böll) (1917-1985), vokiečių rašytojas, scenaristas, vertėjas,
poetas, šešiasdešimt devintasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1972 m.)
Vytautas Eidukaitis (1918-1998), poetas
Adolfas Sprindis (1921-1986), prozininkas, literatūros tyrinėtojas
Genovaitė Kvedaraitė-Randienė (1923-2005), pedagogė, poetė, prozininkė
Juozas Nekrošius (g. 1935), poetas, žurnalistas, spaudos ir kultūros darbuotojas
Žanas Batistas Rasinas (Jean-Baptiste Racine) (1639-1699), prancūzų dramaturgas, poetas, klasicistinės prancūzų
tragedijos meistras, istoriografas, Prancūzų Akademijos narys (1673)
Džordžas Eliotas (George Eliot, tikr. Mary Annevans) (1819-1880), anglų rašytoja, poetė, žurnalistė, vertėja
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22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
22 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d.
23 d. 95-osios gimimo metinės
23 d.
23 d. 45-osios gimimo metinės
24 d. 155-osios mirties metinės

Jeronimas Kiprijonas Račkauskis (1825-1889), rašytojas, kunigas, rektorius, vertėjas
Petras Biržys (slap. Pupų Dėdė) (1896-1970), literatas, istorikas, Lietuvos kariuomenės savanoris, scenos artistas,
kraštotyrininkas
Nikolajus Aleksejevičius Ostrovskis (Никола́й Алексе́евич Остро́вский) (1904-1936), rusų rašytojas, publicistas
Stasys Anglickis (1905-1999), poetas, prozininkas, vertėjas, pedagogas, visuomenės veikėjas, Žemaičių rašytojų
sąjūdžio organizatorius
Samuelis Barklis Beketas (tikr. Samuel Barclay Beckett) (1906-1989), airių kilmės rašytojas, poetas, dramaturgas,
eseistas, modernizmo (absurdo teatro) atstovas, , šešiasdešimt šeštasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1969
m.)
Jurgis Savickis (slap. Rimošius) (1890-1952), lietuvių diplomatas, modernistinės krypties rašytojas
Prunskis Juozas (1907-2003), išeivijos katalikų dvasininkas, mokslininkas, vertėjas, visuomenės veikėjas,
redaktorius, spaudos darbuotojas ir organizatorius, apologetinės literatūros kūrėjas, krikščioniškos spaudos
rėmėjas, krikščioniškos žurnalistikos patriarchas
Vladas Vijeikis (1919-2000), rašytojas, teatro dailininkas
Ramūnas Klimas (1945-2002), prozininkas
Gražina Ramoškaitė-Gedienė (1950-2004), literatūros kritikė
Rimantas Kmita (g. 1977), poetas, literatūrologas, kritikas
Šarlis Ogiustenas de Sent Bevas (Charles Augustin de Sainte-Beuve) (1804-1869), prancūzų rašytojas, poetas,
aforizmų autorius, istorikas, profesorius, literatūros teoretikas ir kritikas, literatūrinio romantizmo atstovas
Samuelis Smailsas (Samuel Smiles) (1816-1904), škotų kilmės anglų rašytojas, moralistas, visuomenės veikėjas
Adomas Grinevičius (1845-1932), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Motiejus Gustaitis (1870-1927), Romos katalikų dvasininkas, kunigas, vienas iš pirmųjų poetų simbolistų, vertėjas, .
literatūros ir kultūros tyrinėtojas, pedagogas
Jonas Jurgis Gocentas (1897-1974), knygininkas, literatas, kraštotyrininkas, teisininkas, sakytojas, bibliofilas
Didžiojoje Lietuvoje pradėjo eiti pirmasis legalus lietuviškas laikraštis – „Vilniaus žinios” (1904 m.)
Balys Gražulis (1914-1994), išeivijos prozininkas, žurnalistas
Pranas Mikalauskas-Antalkis (1923-1997), prozininkas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas
Povilas Dirgėla (1941-2004), prozininkas
Rasa Aškinytė-Degėsienė (g. 1973), prozininkė
Viljamas Meikpisas Tekerėjus (William Makepeace Thackeray) (1811-1863), anglų rašytojas, satyrikas, publicistas,
eseistas, poetas, grafikas, karikatūristas, literatūros kritikas
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24 d.
24 d.
24 d. 55-osios mirties metinės
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d. 10-osios mirties metinės
24 d.
24 d.
24 d.
24 d.
24 d. 220-osios gimimo metinės
24 d.
24 d.
24 d.

Juozas Rimša (1875-1970), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas
Chuanas Ramonas Chimenesas (Juan Ramón Jiménez) (1881-1958), ispanų poetas, penkiasdešimt antrasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (1956 m.)
Kleopas Jurgelionis (1886-1963), poetas, kritikas, vertėjas, žurnalistas
Algirdas Margeris (tikr. Konstantinas Šeštokas) (1889-1977), gydytojas, rašytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas
Stasys Leskaitis-Laskauskas (slap. Ivosiškis) (1902-1964), išeivijos lietuvių prozininkas, žurnalistas, redaktorius
Vladas Fedotas-Sipavičius (Sipaitis) (slap. Švitrigaila) (1904-1992), dramaturgas
Algirdas Gustaitis (1916-2002), rašytojas, JAV lietuvių visuomenininkas, žurnalistas, kartografas
Haroldas Pinteris (Harold Pinter) (1930-2008), anglų dramaturgas, režisierius, poetas, šimtas trečiasis Nobelio
literatūros premijos laureatas (2005 m.)
Algimantas Paltarokas (1931-1998), prozininkas
Vladas Kulbokas (1908-2000), pedagogas, literatūros tyrinėtojas
Jonas Mekas (g. 1922), lietuvių filmų kūrėjas, menininkas ir kuratorius, amerikietiškojo avangardo kino
krikštatėvis, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1995)
Eugenijus Matuzevičius (1917-1994), poetas, vertėjas, žemininkų bendražygis, „Poezijos pavasario“ laureatas
(1971)
Adomas Mickevičius (1798-1855), lietuviška tematika rašęs lenkų rašytojas, lenkų kilmės poetas

25 d. 50-osios mirties metinės

Jurgis Tilvytis (slap. Žalvarnis) (1880-1931), kunigas, poetas, švietėjas, redaktorius
Vanda Zaborskaitė (1922-2010), literatūrologė, kritikė, eseistė, profesorė
Vytautas Norbutas (1939-1991), prozininkas, vienas iškiliausių fantastikos kūrėjų Lietuvoje (neretai vadinamas
šiuolaikinės lietuviškos fantastikos pradininku)
Bronius Radzevičius (1940-1980), prozininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1991)
Saulius Šaltenis (g. 1945), prozininkas, dramaturgas, publicistas, redaktorius
Gytis Norvilas (g. 1976), poetas, eseistas, vertėjas
Polis Buržė (Paul Bourget) (1852-1935), prancūzų rašytojas, dramaturgas, poetas, eseistas, literatūros kritikas
Kostas Stiklius (1880-1962), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, liaudies švietėjas, spaudos
darbuotojas
Vladimiras Stankevičius (nuo 1944 m. Vladas Stanka) (1884-1968), teisininkas, advokatas, filosofas, rašytojas

25 d.

Čarlis Spenseris Čaplinas (Charles Spencer (Charlie) Chaplin) (1889-1977), amerikiečių aktorius ir režisierius,

24 d.
24 d.
24 d.
25 d.
25 d.
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25 d. 80-osios mirties metinės
25 d.
25 d.
25 d.
26 d.
26 d.
(gimimo mėnuo ir diena
nežinoma)
26 d.
26 d.
26 d.
26 d.
26 d. 110-osios gimimo metinės
26 d.
26 d.
26 d.
26 d.
27 d.
27 d. 90-osios mirties metinės
27 d.
27 d.
27 d.
27 d.

scenaristas, prodiuseris, kompozitorius, humoristas, rašytojas
Karelas Čapekas (Karel Čapek) (1890-1938), čekų rašytojas, mokslinės fantastikos kūrėjas, dramaturgas, satyrikas,
vertėjas
Karlosas Kastaneda (Carlos Castañeda, tikr. Carlos César Salvador Arana Castañeda – Karlosas Sesaras
Salvadoras Arana Kastanjeda) (1925-1998), perujietiškos kilmės amerikiečių rašytojas, poetas, eseistas,
antropologas, etnografas, mistikas
Dalia Grinkevičiūtė (1927-1987), rašytoja memuaristė, tremtinė
Elena Nijolė Lapinskaitė-Bukelienė (1934-2006), literatūros tyrinėtoja ir kritikė
Karolis Frydrichas Augustas Heinricis (1812-1881), knygininkas, protestantų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas
Petronėlė Lietuvninkienė (1845-1934), knygnešė, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintoja
Adomas Sketeris (1859-1916), aušrininkas, literatas, lietuviškos spaudos skleidėjas, švietėjas
Petronėlė Lietuvninkienė (1845-1934), knygnešė, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintoja
Stanislovas Didžiulis (1850-1927), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, bibliofilas, politinis
veikėjas
Kynas Chabardas (tikr. Frank McKinney Hubbard – Frenkas Makas-Kinas Chabardas) (1868-1930), amerikiečių
rašytojas, karikatūrininkas, humoristas, žurnalistas
Vytautas Jonas Bagdanavičius (1908-2001), kunigas, rašytojas, spaudos darbuotojas
Vytautas Rimkevičius (1930-1991), prozininkas, dramaturgas
Jonas Marcinkevičius (1900-1953), prozininkas, žurnalistas, dramaturgas
Petras Skodžius (1927-2009), prozininkas, žurnalistas
Vytautas Bakaitis (g. 1940), poetas, vertėjas, išeivijos rašytojas
Juozas Otonas Širvydas (1875- 1935), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, žurnalistas,
publicistas, redaktorius
Ansas Buožis (slap. Prabočių Anūkas) (1876-1928), rašytojas, istorikas, poligrafininkas ir bibliografas,
tautosakininkas, aušrininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas
Jonas Boleslovas Smelstorius (1882-1943), poetas, dramaturgas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius
Antanas Venys (1904-1971), pedagogas, poetas, teisininkas, išeivijos kūrėjas
Neringa Abrutytė (g. 1972), poetė, vertėja
Antanas Šmulkštys (slap. Paperonis) (1886-1951), Romos katalikų kunigas, lietuvių rašytojas ir vertėjas, politikas
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27 d.
27 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
28 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d.
29 d. 125-osios gimimo metinės
29 d.
29 d.
29 d. 10-osios mirties metinės
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.
30 d.

Vanda Zaborskaitė (1922-2010), literatūrologė, kritikė, eseistė, profesorė
Algis Samulionis (1936-1994), literatūros tyrinėtojas, kritikas
Teodoras Hermanas Albertas Dreizeris (Theodore Herman Albert Dreiser) (1871-1945), amerikiečių prozininkas
natūralistas, publicistas, eseistas
Sergejus Aleksandrovičius Jeseninas (Серге́й Алекса́ндрович Есе́нин) (1895-1925), rusų poetas klasikas
Pranas Morkūnas (1900-1941), vienintelis lietuvių poetas dadaistas imažinistas, vertėjas
Aleksandras Pakalniškis (1910-2012), pedagogas, etnografas, rašytojas
Algimantas Mackus (1932-1964), poetas, kritikas, eseistas, vienas tragiškiausių išeivijos rašytojų
Karlas Frydrichas Georgas Špiteleris (Carl Friedrich Georg Spitteler; pseudonimas – Carl Felix Tandem – Karlas
Feliksas Tandemas) (1845-1924), šveicarų rašytojas, poetas, devynioliktasis Nobelio literatūros premijos laureatas
(1919 m.)
Juozas Norkus (1864-1942), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Povilas Januševičius (1866-1948), kunigas, kalbininkas, prozininkas, publicistas, pedagogas, prelatas
Raineris Marija Rilkė (Rainer Maria Rilke; tikr. René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke) (1875-1926),
vokiečių poetas, modernizmo atstovas
Donaldas Robertas Peris Markizas (Donald Robert Perry Marquis) (1878-1937), amerikiečių rašytojas, poetas,
dramaturgas, humoristas, žurnalistas
Kazys Žitkevičius (slap. Vincas Stonis) (1893-1986), kunigas, poetas, vertėjas, Kauno kunigų seminarijos rektorius
Alfonsas Keliuotis (1911-1994), pedagogas, poetas, spaudos darbuotojas
Jonas Vizbaras (slap. Sūduvas) (1915-2001), išeivijos prozininkas
Vytautas Sirtautas (1921-2008), kalbininkas, pedagogas, poliglotas, poetas, humanitarinių mokslų (filologijos)
daktaras
Jonas Gaidamavičius (slap. Jonas Gaidys) (1860-1911), gydytojas, prozininkas, publicistas, Varšuvos lietuvių
studentų draugijos „Lietuva“ įkūrėjas, varpininkas
Jonas Jablonskis (slap. Rygiškių Jonas) (1860-1930), kalbininkas, kritikas, publicistas, profesorius, lietuvių
bendrinės kalbos tėvas
Džozefas Radjardas Kiplingas (Joseph Rudyard Kipling) (1865-1936), anglų rašytojas, poetas, prozaikas,
aštuntasis Nobelio literatūros premijos laureatas (1907 m.)
Romenas Rolanas (Romain Rolland) (1866-1944), prancūzų rašytojas, penkioliktasis Nobelio literatūros premijos
laureatas (1915 m.), muzikologas, visuomenės veikėjas
Martynas Kybelka (1886-1945), knygininkas, kunigas, evangelikų liuteronų bažnyčios veikėjas, misionierius
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30 d.
31 d. 160-osios gimimo metinės
31 d.
31 d.
31 d. 60-osios gimimo metinės
31 d.
31 d.

Kazimieras Barėnas (tikr. Barauskas) (1907-2006), prozininkas, vertėjas, žurnalistas
Vincas Kudirka (1858-1899), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas,
rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas, muzikas, vienas žymiausių XIX a. antrosios pusės tautinio atgimimo
judėjimo veikėjų ir ideologų, gydytojas, Lietuvos valstybinio himno autorius, „Varpo“ redaktorius, daktaras
Konstantinas Narkevičius (1860-1946), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Migelis de Unamunas (Miguel de Unamuno y Jugo) (1864-1936), ispanų filosofas, poetas, dramaturgas,
visuomenės veikėjas
Nijolė Simona Pukinskaitė (g. 1958), poetė, vertėja
Jeronimas Dalbokas (1867-1930), knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Alė Rūta (tikr. Elena Nakaitė-Arbačiauskienė) (1915-2011), rašytoja, poetė, JAV lietuvių bendruomenės veikėja

31 d.

Vytautas Petras Bložė (1930-2016), poetas, dainų tekstų autorius, vertėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas (1991), „Poezijos pavasario“ laureatas (1997)
31 d. 4
Juozapas Girdzijauskas (1935-2014), literatūros istorikas, teoretikas
528 (458)
Mykolas Lietuvis (Michalo Lituanus; tikr. Vaclovas Mikalojaitis-Venceslaus Nicolaus) (1490-1560), senosios
(gimimo ir mirties mėnuo ir diena lietuvių raštijos kūrėjas, publicicstas, humanistas
nežinoma)
129 (55)
Antanas Naujokas (slap. Antanas Kiliukas) (1889-1952), išeivijos prozininkas, teisininkas
(gimimo ir mirties mėnuo ir diena
nežinoma)

Paaiškinimai
juoda spalva – tradicinė gimimo diena (atitinka datą – mėnesį ir dieną);
mėlyna spalva – jubiliejiniai mirties metai arba mirimo diena (atitinka datą – mėnesį ir dieną);
raudona spalva – jubiliejiniai gimimo metai (atitinka datą – mėnesį ir dieną);
slap. – slapyvardis;
tikr. – tikrasis vardas.
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? – nežinoma data.
129 (55) – tik gimimo ir mirties metai
Senojo (Julijaus) kalendoriaus datos nurodomos pagal naująjį (Grigaliaus) kalendorių. Kalendoriuje nerasite asmenų, kurių pavardės
netikslios.

 Įsimintinos 2018 m. valstybinės datos 
Valstybės atkūrimo šimtmetis – 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos paskelbtas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo
aktas, žymintis išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį;
Sąjūdžio metai – 30 metų, kai išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, įsteigtos Sąjūdžio rėmimo grupės, įvyko
Sąjūdžio Steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo patvirtintas Sąjūdžio Seimas ir išrinkta Sąjūdžio Seimo taryba;
Adolfo Ramanausko-Vanago metai – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 metų deklaracijos, kaip konstitucinės
reikšmės dokumento, užtikrinančio Lietuvos valstybės tęstinumą, svarba ir Lietuvos istorinės asmenybės pagerbimas;
Lietuvos skautų judėjimo metai – 100 metų, kai įkurta pirmoji skautų organizacija;
Simono Daukanto metai – 225 metai nuo lietuvių istoriko, literato, kalbininko, švietėjo, tautinio atgimimo žadintojo ir pirmosios
Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autoriaus gimimo;
Vydūno metai - 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storosta);
Tėvo Stanislovo metai – už indėlį į Lietuvos žmonių dvasinių vertybių puoselėjimą ir tautinės savimonės žadinimą, jo pastangos
gelbstint krašto žydus Antrojo pasaulinio karo metais bei ilgametė pagalba socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms;
Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metai – puoselėjant Lietuvos ir
Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, šios iškilios ir
reikšmingos sukakties minėjimą pritaikant pažintinei, kultūrinei, edukacinei, piligriminei ir turistinei veiklai. Trakų Dievo Motinos,
Lietuvos Globėjos, paveikslas yra seniausias Dievo Motinos paveikslas Lietuvoje, pirmasis Romos Popiežiaus karūnuotas Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje ir antrasis – Abiejų Tautų Respublikoje;
Lietuvos katalikių moterų sąjungos metai – 100 metų nuo įkūrimo ir atkūrimo po 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomoje
Lietuvoje, už aktyvią veiklą Lietuvoje ir išeivijoje, skatinant ir palaikant tautos laisvės troškimą sovietų okupacijos metais.
Žiūrėkite:
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Nobelio literatūros premijos laureatai (1901-2013 m.)
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